UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

Abilitarea se face în conformitate cu următoarele acte normative:
• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările si completările ulterioare;
•OM nr. 3121/2015, privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de
abilitare;
•OM nr. 6560/2012, privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare –
dezvoltare;
• OM nr. 4204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 35 la OM. nr. 6560/2012 pivind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior și a gradelor profesionale de
cercetare – dezvoltare.

Art. 1 Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti este Instituție Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat, numită în continuare IOSUD - UNARTE.
Art. 2 Domeniul în care IOSUD-UNARTE organizează susţinerea publică a tezei de abilitare este
Arte Vizuale.
Art. 3 Abilitarea reprezintă certificarea calității de conducător de doctorat. Pot susţine teza de
abilitare persoanele care deţin titlul de doctor şi îndeplinesc standardele minimale naționale de
acordare a titlului de profesor universitar, elaborate de CNATDCU şi aprobate prin ordin al
ministrului și standardele minimale ale UNARTE.
Art. 4 Candidatul depune dosarul la Şcoala doctorală, prin registratura UNARTE, dosarul de abilitare
având următorul conținut:
(a)

Cererea tip pentru susţinerea abilitării avizată de către rector după verificarea de către
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Consiliul Școlii Doctorale (CSUD) a îndeplinirii standardelor minimale (anexa 1);
(b)

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale (anexa 2);

(c)

Portofoliu de 10 lucrări ştiintifice, publicații, brevete sau alte lucrări științifice

considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul de doctorat (înscrise pe un CD);
(d)

Curriculum vitae și lista de lucrări, semnate de către candidat;

(e)

Declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor

minimale şi originalitatea lucrărilor ştiinţifice din lista de lucrări (anexa 3);
(f)

Copia legalizată a diplomei de doctor şi, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului

de recunoaştere sau echivalare a acesteia;
(g) Documente personale de identificare în copie simplă: actul de identitate, dovada
schimbării numelui, dacă este cazul;
(h) Teza de abilitare în format tipărit şi electronic (întocmită conform art. 6 din OM nr.
3121 / 2015);
(i) Rezumatul tezei în limba româna şi limba engleză;
(j) Dovada de achitare a taxei de abilitare (în cuntumul stabilit anual de către
Senatul UNARTE).
Art. 5 Comisia de evaluare a tezei de abilitare este alcătuită din 3 membri specialiști în domeniul
de doctorat vizat, care dețin obligatoriu calitatea de conducător de doctorat, minim 2 dintre aceștia
având calitatea de cadru didactic dinafara UNARTE.
Art. 6 IOSUD transmite, spre abrobare, către CNADTCU componența comisiei de evaluare a
tezelor de doctorat.
Art. 7 IOSUD, după primirea notificării de aprobare a Comisiei de evaluare a tezelor de abilitare,
organizează susținerea publică a tezei.
Art. 8 (1) Școala Doctorală afișează pe site-ul UNARTE următoarele documente:
-

Curriculum Vitae și lista de lucrări;

-

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale;

-

Rezumatul tezei de abilitare;

-

Componența comisiei de evaluare a tezei de abilitare.

(2) În cazul documentelor care conțin date personale, acestea vor fi protejate prin hașurare
(conform Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date).
Art. 9 (1) În urma susținerii publice a tezei de abilitare, comisia de evaluare întocmește un raport
2

de evaluare, în 2 exemplare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere, precum și
motivația deciziei luate.
(2) Comisia de evaluare transmite 2 exemplare a raportului de evaluare, semnate de toți membri
comisiei, împreună cu dosarul și teza de abilitare, către secretariatul Școlii Doctorale al UNARTE.
Art. 10 IOSUD transmite dosarul candidatului, împreună cu raportul prevazut la art.9, către
CNADTCU, pentru analiză și decizie, în vederea acordării sau neacordării atestatului de abilitare.
Art. 11 (1) Pe baza aprobării de către CNADTCU de acordare a atestatului de abilitare, se emite
Ordinul ministrului, pentru fiecare candidat în parte.
(2) Ordinul prevăzut la alin.1 reprezintă atestatul de abilitare.
Art. 12 Prezentul regulament adoptat în şedinţa Senatului Universităţii Naționale de Arte din
București din data de ...................., intră în vigoare începând cu ..................................

RECTOR,
Prof.univ.dr. Cătălin Mihai BĂLESCU
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Anexa 1 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare
Avizat
Consiliu de Administraţie,
din data de ………………………..
Prof. univ. dr. Cătălin Bălescu
ÎNDEPLINIRE STANDARDE MINIMALE
□ DA

□ NU

(semnătura, data)

CERERE-TIP
pentru susținerea tezei de abilitare
Domnule Rector al Universității Naţionale de Arte din Bucureşti ,

Subsemnatul/Subsemnata ......................................................................................................................
................................
titular
la ............................................................................................................................................................
......................
având funcția de .........................................................................................., solicit prin prezenta,
susținerea tezei de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat.....................................
........................................................................................................................................................
Solicit ca procedura de abilitare în domeniul ......................................................................................
să se desfășoare în cadrul școlii doctorale ......................................................................................
din instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) Universitatea Naţională de
Arte din Bucureşti.
Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate în această cerere și în dosarul de abilitare
corespund realității.

Data:

Semnătura:

...................................

.........................................
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Anexa 2 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor minimale

I. DATE DESPRE CANDIDAT
Numele......................................................................Prenumele........................................................................................
CNP..................................................... titular la ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
având

funcția

de..........................................................................................................................................................,

gradul didactic actual _____________________________________ disciplina ______________________________
II. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE CONCURS
1. Studii universitare de licenţă şi masterat
Nr.
crt.

Instituţia de învăţământ superior şi
facultatea absolvită

Domeniul

Perioada

Titlul
acordat

Domeniul

Perioada

Titlul
ştiinţific
acordat

2. Studii universitare de doctorat
Nr.
crt.

Instituţia organizatoare de
doctorat

3. Studii şi burse postdoctorale
Nr.
Instituţia organizatoare
crt.

Domeniul

Perioada

Obs.

4. Pregătire psihopedagogică
Nr.
crt.

Instituţia

Domeniul
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Perioada

Nivelul

III. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE ALE UNIVERSITĂŢII

Se utilizează standardele minimale şi punctajele minime prevăzute în OMEN nr. 4204/2013,
redate mai jos *):
Nr.
crt.
1.

Domeniul
activităţilor
Activitatea
didactică şi
profesională
(A1)

Tipul activităţilor
1.1 Expoziţii
naţionale şi
internaţionale în
galerii şi muzee de
prestigiu sau cărţi şi
capitole în cărţi de
specialitate
publicate la edituri
acreditate MC

1.2 Material
didactic/lucrări
didactice

1.3 Coordonare de
programe de studii,
organizare şi
coordonare programe
de formare continuă şi
proiecte educaţionale

2. Structura activităţii candidatului
Indicatori
Categorii şi restricţii
Subcategorii
(kpi)
1.1.1 Expoziţii personale

1.1.2 Cărţi/capitole ca
editor
1.2.1 Manuale didactice
/monografii
-Minim 2 ca prim autor
pentru Profesor /;
Minim 1
manual/monografie ca
prim autor pentru
Conferenţiar /

1.1.1.1.
Internaţionale

50

1.1.1.2
naţionale;
profesor minim
2, expo sau
d.c. 1 prim
1.1.2.1
1 1 2 2 naţionale

40

50
40
25

1.2.2 Îndrumătoare de
laborator/aplicaţii;
Profesor-minim 1, prim
autor; Conferenţiar- minim
1, coautor

25

director/
responsabil/membru

25

Minim 2 pentru profesor

30

Minim 1 pentru
conferenţiar

30

TOTAL (A1)
2.

Activitatea de
cercetare (A2)

2.1 Articole în
reviste şi
volumele unor
manifestări de artă
sau ştiinţifice
indexate în baze
de date
internaţionale *
2.2 Proprietate
intelectuală, brevete
de invenţie şi
inovaţie, etc.
2.3
Granturi/proiecte
câştigate prin
competiţie

2.2.1
internaţionale
2.2.2 naţionale
2.3.1 Director/ responsabil 2.3.1.1
internaţionale
2.3.1.2 naţionale
2.3.2 membru în echipă
2.3.2.1
2.3.2.2 naţionale
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25
20
35
30
25
20

Punctaj
realizat

TOTAL (A2)
Recunoaşterea
şi impactul
activităţii
(A3)

3.1 Citări în reviste
indexate în baze de
date internaţionale
BDI

2 profesor

25

1 conferenţiar

25

3.2 Prezentări invitate
în plenul unor
manifestări de artă
sau ştiinţifice
naţionale şi
internaţionale şi
Profesor invitat
(exclusiv
ERASMUS)

3.2.1
internaţionale

30

3.2.2 naţionale

20

3.3. Membru în
colectivele de
redacţie sau comitete
ştiinţifice ale
revistelor şi
manifestărilor de artă
sau ştiinţifice,
organizator de
manifestări de artă sau
ştiinţifice / Recenzor
pentru reviste şi
manifestări ştiinţifice
naţionale şi
internaţionale
indexate
internaţional/Membru
în jurii naţionale sau
internaţionale

internaţionale

230

naţionale

20

3.4. Experienţă
de management,
analiză şi
evaluare în
cercetare şi/sau
învăţământ

3.4.1 conducere

30

3.4.2 Membru

20
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Criterii opţionale
3.5.1 Academia
Română
3.5.2 ASAS, AOSR,
academii de ramură şi
CNCS
3.5.3 premii
internaţionale

3.5 Premii

3.5.4 premii naţionale
în domeniu
3.6 Membru în academii,
organizaţii, asociaţii profesionale
de prestigiu, naţionale şi
internaţionale, apartenenţă la
organizaţii din domeniul educaţiei
şi cercetării

20
20

20
20

3.6.1 Academia
Română

30

3.6.2 ASAS,
AOSR şi
academii de
ramură

20

3.6.3 Conducere
asociaţii
profesionale

3.6.4 Asociaţii
profesionale

3.6.5
Organizaţii
în domeniul
educaţiei şi
cercetării

3.6.3.1 internaţionale

30

3.6.3.2 naţionale

20

3.6.4.1. internaţionale

25

3.6.4.2 naţionale

20

3.6.5.1 conducere

30

3.6.5.2 membru

20

TOTAL (A3)
Notă*) pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor – discipline teoretice, se vor utiliza,
după caz, standardele minimale din domeniile specifice disciplinelor din postul scos la concurs;
Notă **) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi
publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI,
sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science
Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA,
Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar.
Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)
A = Σi k1i + Σi k2i + Σi k3i
unde: Kpi – indice specific tipului şi categoriei de activitate
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3. Condiţii minimale (Ai)*

Categoria
Nr.
crt.
1

Domeniul de activitate
Activitatea didactică/profesională (A1)**

2

Activitatea de cercetare (A2)

3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)
Total

Condiții
conferențiar

Condiţii
CS II

Condiții
profesor

Minim
200
Minim
180
puncte

Minim
____
puncte

Minim
230
Minim
210
puncte

Minim
140

Minim
____

Minim
175

520 puncte

____ puncte 615 puncte

Condiţii
CS I

Minim ____
puncte
Minim ____
puncte
____ puncte

Ai – suma activităţilor din categoria menţionat
Confirm prin prezenta că datele mai sus menţionate sunt reale şi se referă la propria mea activitate
profesională şi artistică.

Data __________________

Semnătura candidat ____________________
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Anexa 3 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

DECLARAŢIE
pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale

Subsemnatul/subsemnata ......................................................................................................
declar pe propria răspundere că îndeplinesc standardele minimale aferente titlului didactic de
profesor universitar, stabilite de CNATDCU (Comisia Arte Vizuale) şi aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi standardele minimale aferente UNARTE și că
realizările ştiinţifice din lista de lucrări sunt originale, iar conţinutul acestora îmi aparţine în
totalitate.

Data:
.......................................

Semnătura:
.........................................
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