
ANEXA Nr. 5.5 

FACULTATEA __de ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII_____ 

DEPARTAMENTUL _de ȘTIINȚE POLITICE__________________________________________ 

Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar, poz. ___14___ 

Disciplinele postului/ Ariile de cercetare____ Utilizare și operare PC (lb. Română  și lb. Engleză)  __ 

   ________________ Introducere în știința datelor sociale ________________ 

   _Metode cantitative de analiză în științele politice. Statistică aplicată_____ 

   _______________________________________________________________ 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Universităţii de prezentare la concurs pentru postul de 

Lector universitar 

 

Candidat: Sorana Alexandra Constantinescu/ Data naşterii: 1.12.1988 

Funcţia actuală: cercet. dr, Data numirii în funcţia actuală: 01.03.2021 

Instituţia: Facultatea de Științe Poltice, Administrative și ale Comunicării 

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior şi 

facultatea absolvită 
Domeniul Perioada Titlul acordat 

 Facultatea de Științe Poltice, 

Administrative și ale Comunicării 

Research design 2010-2012 Diplomă de masterat 

 Facultatea de Științe Poltice, 

Administrative și ale Comunicării 

Comunicare și PR 2007-2010 Diplomă de licență 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada Titlul ştiinţific acordat 

 Facultaatea de Sociologie Sociologie 2013-2020 Doctor 

 

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 WoS/Scopus/ErihPlus (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; 

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 

a) 9 articole, 

dintre care 5 ca 

autor 

principal/unic 

3 capitole, 

dintre care 2 ca 

autor 

principal/unic 



referă la anul publicării; 

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. 

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

UBB, avizate de Consiliul de Administrație al UBB și aprobate de Senat. 

****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. 

Criteriul a): 

- 9 articole științifice apărute în publicații indexate în baze de date internaționale 

recunoscute, dintre care 5 ca autor principal/autor unic 

- 3 capitole apărute în volume colective apărute la edituri de prestigiu din țară sau din 

străinătate, dintre care 2 ca autor principal/singurul autor 

Articole 

1. Constantinescu, S., Ghiman, L., Pop-Cîmpean, A. (2022). Cyberbullying 

during the pandemic: An exploratory study about on Romanian university 

students, The Critical Review (Przegląd Krytyczny), 4(2): 45-66, DOI: 

https://doi.org/10.14746/pk.2022.4.2.4, indexată în ErihPlus – autor principal 

2. Angi, D., Badescu, G., & Constantinescu, S. (2022). Democratic Effects Of 

Youth Civic Engagement: Romania In A Comparative Perspective. CIVIL 

SZEMLE, 19, 251-271, indexată în WoS, SCOPUS, ErihPlus 

3. Constantinescu, S. A., & Pozsar, M. H. (2022). Was This Supposed to Be on 

the Test? Academic Leadership, Gender and the COVID-19 Pandemic in 

Denmark, Hungary, Romania, and United Kingdom. Publications, 10(2): 16. 

DOI: https://doi.org/10.3390/publications10020016, indexată în  SCOPUS – 

autor principal 

4. Balaban, D., Constantinescu, S., Culic, L., Mustățea, M., Pavelea, A. (2019) 

 



The Role of the Perceived of Information Quality and of the Risk-taking 

Propensity for News Sharing on Facebook, Journal of Media Research, 12(3): 18-

28, DOI: 10.24193/jmr.35.2, indexată în ErihPlus 

5. Pozsar, M. H., Dumitrescu, A. I., Piticaș, D., & Constantinescu, S. (2018). 

Dating apps in the lives of young Romanian women. A preliminary study. 

Analize–Journal of Gender and Feminist Studies, 11 (25): 216-238 , indexată în 

ErihPlus. 

6. Balaban, D, Constantinescu, S., & MUSTĂȚEA, M. (2018). Social Media 

Networks Unveiled. Mapping the Romanian and German Youth. Journal of 

Media Research, 11(3): 35-44, DOI: https://doi.org/10.24193/jmr.32.3, indexată 

în ErihPlus. 

7. Constantinescu, S. (2017). How Women Made the News. A Case-Study of 

Femeia Magazine in Communist Romania under Ceaușescu. Journal of Media 

Research, 10(27), 32-41, indexată în ErihPlus – autor unic 

8. Constantinescu, S. (2015). Delusions of Gender: How Our Minds, Society, 

and Neurosexism create Difference (Author: Cordelia Fine, 2010, Published 

by WW Norton & Company, ISBN 978-0-393-34024-2). Analize–Journal of 

Gender and Feminist Studies, 4(18): 145-148, indexată în ErihPlus – autor unic 

9. Constantinescu, S. (2012). Public sphere and New media. Case study: 

WikiLeaks. Journal of Media Research, 5(14), 95-109, indexată în ErihPlus – 

autor unic 

Capitole 

1. Telegdi-Csetri, Á., Constantinescu, S., Ducu, V., & Roth, M. (2021). Adult-

child co-agency - for or against children’s rights? in The Palgrave Handbook of 

Global Social Problems - a Major reference Work: 1-25,  Palgrave Macmillan, UK, 

editură de prestigiu internațional 

2. Constantinescu, S. (2019). Self-efficacy, gender and school performance in 

science. Contextualizing the Romanian case, in volumul Bădescu at. al The 

Romanian school from the perspective of PISA data, Presa Universitară Clujeană, 

editură de prestigiu din România – autor unic 

3. Constantinescu, S. (2013). Experimental Perspectives on Generalized Trust, 

in Angi et al, Trust, social capital and democratic participation. A literature review, 

Accent Publisher, editură de prestigiu din România – autor unic 

 

 

 

Semnătură candidat, 


