Informare asupra şedinţei Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică din
31.10.2011
La şedinţă au participat 26 de membri ai Consiliului, dintre care 3 studenţi.
La punctul I al ordinii de zi, dl. Decan a prezentat lista posturilor pe perioadă nederminată
propuse pentru scoatere la concurs: Conf. poz. 34, Prof. poz. 22 la Departamentul de Matematică,
respectiv Lector poz 35 și 2 (TI), Conf. poz. 19 și 20, Prof. poz. 10 la Deprtamentul de Informatică. De
asemenea, s-a aprobat scoaterea la concurs a următoarelor posturi pe perioadă determinată: Asist. poz.
46, 50, 52, 53, 54 la Departamentul de Informatică. Consiliul nu a aprobat scoaterea unui post de
asistent pe perioadă determinată la Departamentul de Matematică.
În continuare, după discuții, a fost aprobată următoarea metodologie de concurs:
Standarde minimale locale:
Asistent pe periodă nedeterminată (Informatică, Calculatoare și Tehnologia Informației): Nimic
peste criteriile ministerului.
Lector pe perioadă nedeterminată (Informatică, Calculatoare și Tehnologia Informației): I mai
mare sau egal cu 1 – adică SRI (Scor relativ de influență) cumulat, împărțit la numărul autorilor (I din
criteriile ministerului) să fie cel puțin 1, dar cu scorul de influență pentru lucrările publicate în
conferințe ARC după cum urmează: conferințele de tip A, B, C au respectiv scorurile 0,75; 0,5; 0, 25.
Conferențiar și Profesor (Informatică, Calculatoare și Tehnologia Informației): Nimic în plus față
de standardele minimale naționale.
Conferențiar (Matematică): cel puțin 1 articol într-o revistă cu SRI mai mare sau egal cu 1 (nu se
împarte la numărul de autori).
Profesor (Matematică):
 cel puțin 2 articole în reviste cu SRI mai mare sau egal cu 1 (nu se împarte la numărul de autori)
sau 1 articol într-o revistă cu SRI mai mare sau egal cu 2.
 dovadă potrivit căreia candidatul a ținut cel puțin un curs de semestru (indiferent la ce instituție
de învățămînt superior din țară sau străinătate).
Evaluarea calitativă a candidaților se va face de către comisiile legal constituite pe baza unei grile
însumând 100 puncte, în acord cu criteriile formulate în Metodologia de concurs a Universității din
București., art. 18(2). Probele de concurs vor fi punctate diferit, conform schemei orientative de mai
jos.
Lector și Asistent pe perioadă nedeterminată (Informatică, Calculatoare și Tehnologia Informației):
a) 30 pt. prelegerea publică
b) 30 pt. lecția publică
c) 40 pt. analiza dosarului de concurs, cu subpunctajele maxime următoare:
1. activitate știițifică maxim 30 pt. (publicațiipeste minimul cerut; calitatea publicațiilor; citări;
impactul cercetării; scrisori de recomandare; etc.)
2. activitate didactică maxim 15 pt. (cărți; experiența; supervizare studenți; feedback studenți;
adecvarea activității anterioare la specificul postului în concurs; scrisori de recomandare; etc.)

3. prestigiu maxim 10 pt. (premii; invited speaker la conferințe; membru în colective de program ori
de organizare de conferințe; etc.)
4. granturi maxim 10 pt.
Conferențiar și Profesor (Informatică, Calculatoare și Tehnologia Informației):
a) 30 pt. prelegerea publică, cu subpunctajele maxime următoare:
1. conținut științific maxim 20 pt.
2. calități didactice maxim 20 pt.
b) 70 pt. cu subpunctajele maxime urmatoare:
1. activitate stiintifica maxim 40pt. (publicatii peste minimul cerut; calitatea publicatiilor; citari,
impactul cercetarii; scrisori de recomandare; etc.)
2. activitate didactica maxim 20pt. (carti; experienta; supervizare studenti; feedback studenti;
adecvarea activitatii anterioare la specificul postului scos la concurs; scrisori de recomandare;
etc.)
3. prestigiu maxim 15pt. (premii; invited speaker la conferinte; editor la reviste; membru in colective
de program ori de organizare de conferinte; etc.)
4. granturi maxim 10 pt.
Conferențiar și Profesor (Matematică)
a) Prelegere științifică: 25 pt. dintre care:
- conținut științific: maxim 15 pt.
- calități didactice reflectate în prezentarea subiectului: maxim 15 pt.
b) Analiza CV-ului: 75 pt. dintre care:
- articole științifice: maxim 50 pt. Se va atașa lista completă și copii după 5 articole
considerate cele mai reprezentative.
- recunoaștere în comunitatea științifică: maxim 20 pt. Se vor analiza: lista citărilor, lista
stagiilor de cercetare/predare în universități străine (Profesor/cercetător invitat etc.; se vor
atașa documente doveditoare), invitațiile la conferințe internaționale (Invited speaker etc.; se
vor atașa documente doveditoare), granturi etc,
- scrisorile de recomandare: maxim 5 pt.
- activitate didactică: maxim 20 pt. Se vor lua în calcul:
a. monografii științifice în domeniul postului, manuale universitare/culegeri de probleme
pentru studenți.
b. varietatea cursurilor ținute.
Notă: Nu poate fi declarat câștigător al nici unui post un candidat care nu a obținut cel puțin 80 puncte.
La puncul al doilea al ordinii de zi a fost aprobată schimbarea titlului tezei doctorandei Dumitrache
(Teodor) Ștefania, conducător științific Prof.dr. Sanda Țigoiu, din „Teoria suprafeței portante” în
„Efecte de sol și de tunel în teoria suprafeței portante”.
Secretar ştiinţific, Prof. dr. Liviu Ornea

