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Nr. 

crt.
Denumire indicator Subindicator Valoare

Licență 5

Master

Licență 63

Master 10

Doctorat

Personal didactic 1

Personal didactic auxiliar și 

nedidactic

Personal de cercetare

Studenti 45

Organizate de facultate 1

Organizate în afara facultății 8

Naționale

Internaționale 8

Naționale 3

Internaționale

7 Număr școli de vară organizate de facultate

Organizate de facultate

Organizate în afara facultății

9
Număr total de conferințe organizate la nivel de facultate cu participare 

internațională 
5

10
Număr total manifestări științifice organizate la nivel de facultate (altele 

decât cele de la punctul 9)
12

Număr total 70

Din care doctoranzi 3

Număr total 29

Din care doctoranzi

Număr total 29

Din care doctoranzi 2

Număr total 15

Din care doctoranzi

Număr total

Din care doctoranzi

Număr total 64

Din care doctoranzi 7

Număr total 20

Din care doctoranzi

Edituri naționale 8

Edituri din străinătate

Număr total 1

Din care doctoranzi

Număr total 1

Din care doctoranzi

Număr total 77

Din care doctoranzi 2

Număr total 36

Din care doctoranzi

Număr total 20

Din care doctoranzi

24 Număr de studenți implicați în activități de cercetare

Număr de cărți publicate în colaborare la edituri din străinătate

Număr de volume coordonate (ca unic editor sau în coordonare)

14

Număr de cărți publicate în colaborare la edituri naționale16

Număr articole publicate în reviste neindexate23

Număr studii în volume ale unor conferințe indexate Web of Science 

(Proceedings)

Număr de cărți publicate ca unic autor la edituri naționale

18

Număr de articole/studii publicate în volume colective

19

20

Număr articole în reviste indexate BDI (conform metodologiei 

CNATDCU exceptând Web of Science)
21

22

Număr participări la conferințe naționale11

Număr participări la conferințe internaționale organizate în România

Număr participări la conferințe internaționale organizate în străinătate

12

Număr articole publicate  în reviste indexate Web of Science

13

Număr de cărți publicate ca unic autor la edituri din străinătate15

17

Număr de competiții sau concursuri la care au participat studenți

5 Număr premii câștigate de studenți la competiții/concursuri

6 Număr premii/distincții acordate cadrelor didactice

Număr studenți participanți la școlile de vară

Notă: Se va raporta atât activitatea individuală a doctoranzilor, cât și cea în echipă.

Număr cazuri privind etica și integritatea academică discutate la nivelul 

Consiliului facultății

8

Indicatori Raport de autoevaluare

2
Număr de burse private câștigate de studenții facultății/taxe de studii 

plătite de către companii

1

3

Număr de discipline predate în limbi străine pe program de studiu, în 

afara programelor integrale în limbi străine                               

4


