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FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR ÎN LIMBA GERMANĂ 

Concurs pentru ocuparea postului de Lector universitar,  poz. 9 

Disciplinele postului/Ariile de cercetare:  Antreprenoriat (în lb. germană) 

            Ciclul de viață al sistemelor soft (în lb. germană) 

            Economia firmelor internaționale (în lb. germană) 

                                                                             

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Universităţii de prezentare la concurs pentru postul de 

Lector universitar/Cercetător științific gradul III  

 

Candidat: METZ DANIEL / Data naşterii: 18.02.1965 

Funcţia actuală: Cadru Didactic Asociat. Data numirii în funcţia actuală: 01.10.2018  

Instituţia: Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea “Babeș-Bolyai” 

 

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada Titlul acordat 

1.  
Universitatea de Științe 

Aplicate, Riedlingen, Germania 

Controlling 1999 - 2003 Diplomă în Administrarea 

Afacerilor  

2.  

Școala Militară de Ofițeri Activi 

„Nicolae Balcescu“, Sibiu, 

România  

Finanțe 1983 - 1986 Diplomă de Licență  

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
Domeniul Perioada Titlul ştiinţific acordat 

1. Universitatea Babeș-Bolyai. 

Facultatea de Științe Economice 

Management 2015 - 2018 Doctor în Management 
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și Gestiunea Afacerilor. Școala 

Doctorală Științe Economice și 

Gestiunea Afacerilor  

 

 

3. Îndeplinirea standardelor minimale ale Universităţii (este necesară îndeplinirea unuia dintre următoarele criterii 

științifice alternative) 

Indicatori de performanţă 
Nr. min. 

realizări 

Nr. 

realizări candidat 

a) Autor/coautor de lucrări științifice (articole/ capitole în cărți/ cărți), 

indexate în baze de date internaționale recunoscute (pentru articole) 

sau apărute la edituri de prestigiu din țară sau străinătate (pentru 

capitole/ cărți) 

8 lucrări din care 23 lucrări din care 

 4 lucrări ca autor 

principal 

9 lucrări ca autor 

principal 

sau 

b) ⃰ Autor/ coautor al publicațiilor Science sau Nature  

sau 

Autor principal al articolelor dintr-o publicație situată în Top 10 în 

domeniu 

1 publicație x publicații 

2 articole x articole 

sau 

c) ⃰ ⃰   Autor /coautor de cărți  

 

 

 sau 

2 cărți din care x cărți din care 

1 carte ca autor 

principal 

x cărți ca autor 

principal 

 

Autor / coautor de capitole științifice în volume colective 

 

 

sau 

4 capitole din care x capitole din care 

2 capitole ca autor 

principal 

x capitole ca autor 

principal 

Autor / coautor de cărți și capitole științifice în volume colective 

 

1 carte ca autor 

principal și 2 

capitole științifice 

în volume colective 

din care  

x cărți ca autor 

principal și x 

capitole științifice 

în volume colective 

din care 

1 capitol ca autor 

principal 

x capitole ca autor 

principal 
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⃰  Ca referințe scientometrice se utilizează scorul de influență al articolului cf. WoS-Journal Citation Report; scorul de 

influență se referă la anul publicării. 

⃰ ⃰ Vor fi luate în considerare numai capitolele și cărțile indexate în Book Citation Index(WoS) sau disponibile în cel puțin 50 

biblioteci indexate în catalogul internațional Karlsruher Virtueller Katalog (KVK). Calitatea de autor principal se definește 

conform standardelor fiecărui domeniu. 

Nota 1: Exclusiv în ceea ce privește evaluarea dosarelor de concurs la nivel de lector/șef lucrări/CSIII, 1 articol apărut într-o 

publicație situată în Top 10 ăn domeniu este asimilat cu 4 articole indexate în baze de date internaționale recunoscute. 

Această echivalare vizează criteriul științific alternativ de la lit. a). 

Nota 2: Se vor lua în considerare numai publicațiile apărute, adică cele care au volum, număr, pagini și/sau un 

identificator digital (DOI), conform standardelor internaționale. 

 

 

 

4. Îndeplinirea standardelor minimale ale FSEGA 

Criteriu 
Indicatori de performanță 

Nr. min.  

realizări 
Nr. realizări candidat 

C1 

a) Articole în reviste 

indexate de ISI Thomson 

Reuters (din JCR-SSCI) în 

unul din domeniile: 

economics, business, 

business&finance, 

management (sau 

echivalente pentru 

domeniile matematică, 

informatică economică, 

drept și litere); 

sau 

b) Punctajul  realizat 

exclusiv din reviste din 

domeniile: economics, 

business, 

business&finance, 

management (se exclud la 

calculul acestui indicator 

reviste de tip Procedia sau 

Proceedings, care publică 

lucrări de la conferințe, 

indiferent de editură și 

1 articol 1 articol 

 

 

PC2 > 8 PC2 = xx 
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care nu sunt asumate de 

către aceasta prin peer 

review drept articole 

originale); 

C2 

Articole autor 

unic/echivalent  articole 

autor unic, apărute de la 

ultima promovare, în 

reviste din domeniile: 

economics, business, 

business&finance, 

management (sau 

echivalente pentru 

domeniile matematică, 

informatică economică, 

drept și litere); 

echivalent

ul a 3 

articole 

autor unic 

7.4 articole 

C3 

Prezentare lucrări proprii 

la conferințe din 

domeniile: economics, 

business, 

business&finance, 

management (sau 

echivalente pentru 

domeniile matematică, 

informatică economică, 

drept și litere), de la ultima 

ocupare a unui post prin 

concurs. 

 3 lucrări 

prezentate 

14 lucrări 

Notă:  Se anexează prezentei fișe un document detaliat privind îndeplinirea criteriilor menționate anterior.                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                

                                                                                                                                Semnătură candidat, 

 


