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UNIVERSITATEA „SAPIENTIA” DIN CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI ARTE, CLUJ-NAPOCA 

DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE 
Examen pentru promovarea în cariera didactică pe postul de conferenţiar universitar poz. 6 
Domeniul de știință ȘTIINȚE POLITICE 

Disciplinele postului anunţat pentru examen: 

  Metodologia cercetării în științele sociale 

 Comunicare politică 

 Politici Externe în UE 

 Minorități naționale și Uniunea Europeană 

 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la examen pentru promovarea în cariera 

didactică pentru postul de 

conferenţiar universitar 

 

Candidat: TORO TIBOR / Data naşterii:  

Funcţia actuală: LECTOR UNIVERSITAR, Data numirii în funcţia actuală: 2016, Instituţia: 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca – 

Departamentul Relații internaționale și studii europene 

 

1. Studiile universitare 

Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior şi facultatea 

absolvită 

Domeniul Perioada Titlul acordat 

1. Central European 
University, Ungaria 

Studiul naționalismului 2006-2007 Masterat 

2. Universitatea Babeș-

Bolyai, Facultatea de 
Științe Politice, 

Administrative și ale 

Comunicării, Cluj 

Științe politice 2005-2006 Masterat 

3.  Universitatea de Vest din 
Timișoara, Facultatea de 

Sociologie și Psichologie 

Sociologie 2001-2005 Licență 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
Domeniul Perioada 

Titlul ştiinţific acordat 

 

1. Universitatea Babeș-

Bolyai, Facultatea de 
Istorie și Filozofie, Cluj 

Filosofie 2008-2013 PhD 

 

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

Nr. 
crt. 

Ţara / Unitatea Domeniul / Specializarea Perioada Tipul de bursă 

1. Romania, Institutul pentru 

Studierea Problemelor 
Minorităţilor Naţionale 

Sociologie iulie – 

decembrie 
2015 

Bursă postdoctorală 
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4. Grade didactice/profesionale anterioare 

Nr. 

crt. 
Instituția Domeniul Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau 
gradul/postul 

profesional 

1 
Universitatea Sapientia 

Relații internaționale și 

studii europene 
2016-2021 Lector universitar 

2. 
Universitatea Sapientia 

Relații internaționale și 

studii europene 
2009-2016 Asistent universitar 

 

5. Gradul de îndeplinire a indicatorilor 1 

Criteriu  Indicator minim Realizat 

Material didactic în format tipărit sau 

electronic, care posedă număr 

ISSN/ISBN, lectorat, editat ca autor 

sau co-autor de la ultima promovare 

1 1 

Vezi nota la subsol2 

Minimum 15 puncte pentru sprijinirea 

activităţilor ştiinţifice studenţeşti 

obținut conform grilei de punctaj 2 în 

ultimii 5 ani sau minimum 3 lucrări 

de licenţă/diplomă sau disertaţii 

conduse în ultimii 5 ani 

15 3 x 10 – OTDK 

opponens (2 

dolgozat a 2021, 1 
dolgozat 2019) 

20 – Varga Szilvia 

OTDK I. díj (2018) 
Lucrări de licență 

conduse: 

2019/20: Keszeg 

Erika, Varga Szilvia 
2018/19: Keszeg 

Erika, Horváth Zsolt, 

Kovács István 
2017/18: Furó Márk 

Tamás, Simon 

Eszter, Mihály 
Sarolta, Varga 

Szilvia, Albert 

Emőke, Simó Helga 

Standardelor minimale 

corespunzătoare domeniului postului 

stabilite 

Criteriu Standard conf 

C1 I1 >= 5 

C2 I2 min. 5 publicatii 

C3 I3 min. 1 carte 

C4 I1-I8 > 50 

C5 I9>5 

C6 total > 100 

C7 total post 2013 > 50 
 

Punctaj 

25.49 

5 

1 

64.65 

40.12 

140.51 

111.81 
 

 
          Candidat, 

 

        …………………………………. 

                                                
1 În conformitate cu standardele minimale stabilite în anexele  OM 6129/2016  pentru domeniul de știință al 

postului 
2 http://et.sapientia.ro/index.php?id=kisebbsegpolitika-egyetemi-jegyzet  

http://et.sapientia.ro/index.php?id=kisebbsegpolitika-egyetemi-jegyzet
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Condiții minime de îndeplinit pentru funcția didactică de conferenţiar 

universitar* 

 
- Minim 1 material didactic în format tipărit sau electronic, care posedă număr 

ISSN/ISBN, lectorat, editat ca autor sau co-autor de la ultima promovare dar nu 

mai mult de 10 ani (comisia de concurs are dreptul de a evalua actualitatea 

materialului didactic, şi de a exclude din punctaj unele materiale considerate 

neactuale)  

- Minimum 15 puncte pentru sprijinirea activităţilor ştiinţifice studenţeşti obținut 

conform grilei de punctaj 2 în ultimii 5 ani sau minimum 3 lucrări de 

licenţă/diplomă sau disertaţii conduse în ultimii 5 ani  

- Îndeplinirea standardelor minimale corespunzătoare domeniului postului stabilite 

prin Ordinul Ministrului nr. 6129/2016. 

 
*Pentru candidații care nu provin din învățământul superior/ sau provin din alte instituții de 

învăţământ superior criteriile privind activitatea didactică (editare material didactic, 

activitate de îndrumare cercuri științifice, lucrări de diplomă/licență/disertații) pot fi înlocuite 

cu un punctaj mărit privind activitatea ştiinţifică. În acest caz punctajul obţinut la evaluarea 

activităţii ştiinţifice trebuie să fie de minim 1,25 ori punctajul stabilit în standardele 

minimale aferente domeniului postului respectiv. 

 

Grilă de punctaj 2. pentru evaluarea activității de sprijinire a activităţilor 

ştiinţifice studenţeşti (îndrumare cercuri ştiinţifice, evaluarea studenților 

participanți la conferințe sau concursuri științifice studențești, organizarea de 

conferinţe sau concursuri) 
 

Conferință și/sau concurs național Conferință și/sau concurs internațional 

Organizare conferință științifică studențească 

și/sau concurs național 5x nr. participare 

Organizare conferință științifică studențească 

și/sau concurs internațional 10x nr. 

participare 

Participarea în juriul unor conferinţe 

științifice studențeşti/ concurs local 10x nr. 

participare, conferință științifică 

studențească/ concurs național 20x nr. 

participare 

Participarea în juriul unor conferinţe 

științifice studențeşti / concurs internațional 

30x nr. participare 

Evaluarea lucrărilor științifice studențești 5x 

nr. lucrare evaluată (local, național) 

Evaluarea lucrărilor științifice studențești 

10x nr. lucrare evaluată (internațional) 

Activitate de conducător științific a studenților la conferințe sau concursuri studențesti  

5x nr. participare 10x nr. participare 

6x nr. mențiune 12x nr. mențiune 

7x nr. locul III  14x nr. locul III 

8x nr. locul II 16x nr. locul II 

10x nr. locul I 20x nr. locul I 

 


