
ANEXA Nr. 5.5 

INSTITUTUL STAR UBB  

Concurs pentru ocuparea postului de  Cercetător științific gradul III, poz. 8 

Disciplinele postului: Cercetare fundamentală/ exploratorie/ dezvoltare-inovare în domeniul dezvoltării 

sustenabile 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Universităţii de prezentare la concurs pentru postul de 

Cercetător științific gradul III 

 

Candidat: Hossein Azadi / Data naşterii: 21.09.1973 

Funcţia actuală: Senior researcher, Data numirii în funcţia actuală: 2010 

Instituţia: Departmentul de Geografie, Universitatea Ghent, Belgia  

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior şi 

facultatea absolvită 
Domeniul Perioada Titlul acordat 

 Shiraz University Agricultural Extension and 

Education 

1996-1999 MSc 

 Shiraz University Agricultural Extension and 

Education 

1992-1996 BSc 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada Titlul ştiinţific acordat 

 Ghent University Human Geography  2013-2019 2nd PhD 

 Shiraz University Agricultural Extension and 

Education 

1999-2005 1st PhD 

 

3. Îndeplinirea standardelor minimale ale Universităţii 

Indicatori de performanţă/ nr.min.realizări 

Nr. 

realizări 

candidat 

îndeplinirea unuia dintre următoarele criterii științifice alternative: 

a) calitatea de autor/ coautor al unui număr de 8 lucrări științifice (articole/ capitole în cărți/ cărţi), 

indexate în baze de date internaționale recunoscute (pentru articole) sau apărute la edituri de prestigiu 

din ţară sau străinătate (pentru capitole/ cărţi); pentru cel puţin 4 lucrări candidatul trebuie să fie autor 

principal; 

1. Azadi, H., Burkart, S., Movahhed Moghaddam, S., Mahmoudi, H., Janečková, K., Sklenička, P., 

Ho, P., Teklemariam, D., Nadiri, H. (2021). Famine in the horn of Africa: Understanding 

institutional arrangements in land tenure systems. Food Reviews International, (IF: 4.113) (AIS: 

0.747) 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/87559129.2021.1888974


2. Azadi, H., Vanhaute. E., Janečková, K., Sklenička, P., Teklemariam Gebremeskel, D., Feng, L., 

Witlox, F. (2020). Evolution of land distribution in the context of development theories. Land Use 

Policy, 97, 104730. (IF: 3.682) (AIS: 0.758) 

3. Azadi, H., Taheri, F., Burkart, S., Mahmoudi, H., De Maeyera, Ph., Witlox, F. (2020). Impact of 

agricultural land conversion on climate change. Environment, Development and Sustainability, (IF: 

2.191) (AIS: n/a) 

4. Azadi, H. (2020). Monitoring land governance: Understanding roots and shoots. Land Use Policy, 

94, 104530. (IF: 3.682) (AIS: 0.758) 

5. Azadi, H., Petrescu, D.C., Petrescu-Mag, R.M., Ozunu, A. (2020). Special issue: Environmental 

risk mitigation for sustainable land use development. Land Use Policy, 95, 104488. (IF: 3.682) (AIS: 

0.758) 

6. Azadi, H., Taube, F., Taheri, F. (2018). Co-existence of GM, conventional and organic crops in 

developing countries: Main debates and concerns. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 

58(16), 2677-2688 (IF: 7.86) (AIS: 1.495) 

7. Nazari, S., Burkart, S., Mahmoudi, H., Taheri, F., Mahdavi Damghani, A., Yazdanpanah, M., 

Hosseininia, G., Azadi, H. (2018). More food or better distribution? Reviewing food policy 

options in developing countries. Food Reviews International, 34 (6), 566-580. (IF: 4.11) (AIS: 0.747) 

8. Mofidi Chelan, M., Alijanpour, A., Barani, H., Motamedi, J., Azadi, H. (2018). Economic 

sustainability assessment and analysis of its components in semi-steppe rangelands. Science of 

the Total Environment, 637–638, 112-119. (IF: 6.551) (AIS: 1.119) 

 

b) calitatea de autor/ coautor al unei publicații Science sau Nature sau de autor principal al unui număr 

de două articole dintr-o publicație situată în Top 10 în domeniu; ca referințe scientometrice se utilizează 

scorul de influență a articolului cf. WoS - Journal Citation Report, iar pentru domeniile umaniste se 

utilizează categoriile din aria Art & Humanities, conform SCImago Journal Rank; scorul de influență se 

referă la anul publicării; 

1. Rafiaani, P., Kuppens, T., Van Dael, M., Azadi, H., Lebailly, P., Van Passel, S. (2018). Social 

sustainability assessments in the biobased economy: Towards a systemic approach. Renewable & 

Sustainable Energy Reviews, 82, 1839-1853. (IF: 12.11) (AIS: 2.127) 

2. Solomon, N., Birhane, E., Gordon, C., Haile, M., Taheri, F., Azadi, H., Scheffran, J. (2018). 

Environmental impacts and causes of conflict in the Horn of Africa: A review. Earth-Science 

Reviews, 177, 284–290. (IF: 9.72) (AIS: 3.590) 

3. Adenle, A.A., Manning, L., Azadi, H. (2017). Agribusiness innovation: A pathway to sustainable 

economic growth in Africa. Trends in Food Science & Technology, 59, 88-104. (IF: 11.077) (AIS: 

2.029) 
 

c) pentru domeniile sociale şi umaniste, una dintre următoarele alternative: calitatea de autor sau coautor 

al unui număr de două cărți (dintre care una ca autor principal)/ autor sau coautor al unui număr de 4 

capitole științifice în volume colective (dintre care două ca autor principal)/ autor sau coautor al unei cărţi 

(ca autor principal) şi a două capitole ştiinţifice în volume colective (cel puţin un capitol ca autor 

principal); vor fi luate în considerare numai capitolele și cărţile indexate în Book Citation Index (WoS) 

sau disponibile în cel puţin 50 biblioteci indexate în catalogul internaţional Karlsruher Virtueller Katalog 

(KVK).  

Note: * Calitatea de autor principal se defineşte conform standardelor fiecărui domeniu. 

** Suplimentar, pentru posturile de lector scoase la concurs la facultățile de teologie, este 

necesară îndeplinirea standardelor minimale naționale specifice. 

*** Pentru domeniile vocaționale de referință arte, respectiv sport, maximum 50% din criteriile 

științifice stabilite la lit. a) pot fi asimilate cu realizări/ produse/ servicii artistice sau sportive. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837719324044
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837719324044
https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-020-00712-2
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837719308853
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837720301472?via%3Dihub
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408398.2017.1322553
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/87559129.2017.1359841
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718316279
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718316279
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117310584
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117310584
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825217301356
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825217301356
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224416300528


Criteriile de echivalare vor fi stabilite de facultățile de profil, avizate de Consiliul Științific al 

UBB și aprobate de Consiliul de Administrație al UBB. 

****Un articol apărut într-o publicație situată în Top 10 în domeniu este asimilat cu 4 articole 

indexate în baze de date internaționale recunoscute. Această echivalare vizează criteriul științific 

alternativ de la lit. a). 

*****Se vor lua în considerare numai publicațiile apărute, adică cele care au volum, număr, 

pagini și/sau un identificator digital (DOI), conform standardelor internaționale. 

 

Tabelul va fi completat de către candidat, acolo unde este cazul, cu standardele 

minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul (a se vedea 

rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul 

secțiunii ”LEGISLAȚIE”, de pe pagina web a concursului) 

 

 

 

Semnătură candidat, 

 

 

 

 


