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Capitolul 1.  Diploma Opera Omnia  
Art. 1.1. Diploma se atribuie personalităţilor ştiinţifice din UVT, care au creat domenii şi 

şcoli de cercetare, care au avut o contribuţie deosebită în dezvoltarea domeniilor de cercetare din 
facultatea în care activează şi care au obţinut, cel puţin o dată, o Diplomă de Merit acordată de 
UVT.  

Art. 1.2. Diploma se acordă o singură dată în viaţa profesională. 
Art. 1.3. În fiecare an se poate acorda maxim 1 diplomă Opera Omnia. 
Art. 1.4. Premiul în bani asociat diplomei este de 500 € 
Art. 1.5. Procedura de acordare cuprinde următoarele etape: 
(a) Catedra / unitatea de cercetare întocmeşte un referat de susţinere, din care rezultă 

meritele ştiinţifice ale candidatului. Se vor scoate în evidenţă (i) Cercetările ştiinţifice de 
substanţă conform listei de lucrări; (ii) Şcolile ştiinţifice iniţiate şi susţinute; (iii) Tratatele 
elaborate; (iv) Manifestările științifice inițiate, organizate şi susţinute; (v) Alte elemente. 

(b) Referatul este avizat de Biroul Consiliului Facultății. 
(c) Propunerea este avizată de Comisia Cercetării. 
(d) Propunerea este aprobată de Biroul Senatului UVT. 
(e) Rectorul UVT emite decizia. 

Capitolul 2.  Diploma de Merit „Ion Curea” 
Art. 2.1. Diploma se atribuie cadrelor didactice sau cercetătorilor au atins vârsta 

pensionării și au avut o îndelungată activitate științifică și academică. 
Art. 2.2. Diploma se acordă la finele anului universitar, cu ocazia pensionării. 
Art. 2.3. Premiul în bani asociat diplomei este de 100 € 
Art. 2.4. Procedura de acordare cuprinde următoarele etape: 
(a) Catedra / unitatea de cercetare întocmeşte un referat de susţinere, din care rezultă 

meritele academice ale candidatului.  
(b) Referatul este avizat de Biroul Consiliului Facultății. 
(c) Propunerea este avizată de Comisia Cercetării. 
(d) Propunerea este aprobată de Biroul Senatului UVT. 
(e) Rectorul UVT emite decizia. 

Capitolul 3.  Diploma de Merit „Cercetători de Excelență Consacrați” 
Art. 3.1. Diploma se atribuie cadrelor didactice sau cercetătorilor cu vârsta peste 35 de 

ani care în anul universitar precedent au desfăşurat cercetare ştiinţifică la nivel de excelență în 
cadrul proiectelor finanţate de organisme internaţionale sau naţionale 

Art. 3.2. Diploma se acordă anual. 
Art. 3.3. În fiecare an se poate acorda maxim 1 diplomă Cercetători de Excelență 

Consacrați. 
Art. 3.4. Premiul în bani asociat diplomei este de 300 € 
Art. 3.5. Procedura de acordare cuprinde următoarele etape: 
(a) Catedra / unitatea de cercetare întocmeşte un referat de susţinere, din care rezultă 

meritele ştiinţifice ale candidatului. Se vor scoate în evidenţă (i) Lucrările publicate în reviste cu 
factor de impact ISI, cât și în alte tipuri de reviste; (ii) Cercetările ştiinţifice de substanţă 
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(granturi internaționale și naționale); (iii) Tratatele elaborate; (iv) Participările la manifestările 
științifice internaționale și naționale; (v) Alte elemente.  

(b) Referatul este avizat de Biroul Consiliului Facultății. 
(c) Propunerea este avizată de Comisia Cercetării. 
(d) Propunerea este aprobată de Biroul Senatului UVT. 
(e) Rectorul UVT emite decizia. 

Capitolul 4.  Diploma de Merit „Tineri Cercetători de Excelență” 
Art. 4.1. Diploma se atribuie cadrelor didactice sau cercetătorilor cu vârsta sub 35 de ani 

care în anul universitar precedent au desfăşurat cercetare ştiinţifică la nivel de excelență în cadrul 
proiectelor finanţate de organisme internaţionale sau naţionale. 

Art. 4.2. Diploma se acordă anual. 
Art. 4.3. În fiecare an se poate acorda maxim 1 diplomă Tineri Cercetători de Excelență. 
Art. 4.4. Premiul în bani asociat diplomei este de 300 € 
Art. 4.5. Procedura de acordare cuprinde următoarele etape: 
(a) Catedra / unitatea de cercetare întocmeşte un referat de susţinere, din care rezultă 

meritele ştiinţifice ale candidatului. Se vor scoate în evidenţă (i) Lucrările publicate în reviste cu 
factor de impact ISI, cât și în alte tipuri de reviste; (ii) Cercetările ştiinţifice de substanţă 
(granturi internaționale și naționale); (iii) Tratatele elaborate; (iv) Participările la manifestările 
științifice internaționale și naționale; (v) Alte elemente.  

(b) Referatul este avizat de Biroul Consiliului Facultății. 
(c) Propunerea este avizată de Comisia Cercetării. 
(d) Propunerea este aprobată de Biroul Senatului UVT. 
(e) Rectorul UVT emite decizia. 

Capitolul 5.  Diploma de Merit la categoria „Teză de Doctorat apreciată 
cu distinctia <<Summa cum Laude>>” 

Art. 5.1. Diploma se atribuie ca o recunoaștere a activității deosebite în realizarea tezei de 
doctorat. 

(a) Diploma se acordă pe baza distincției „Summa cum Laude” acordate de comisia de 
doctorat cu ocazia susținerii tezei și validate de Comisia de Doctorate a CNATDCU. 

Capitolul 6.  Diplomă de Merit la categoria „Debut în Profesia Didactică 
Universitară” 

Art. 6.1. Diploma se atribuie cadrelor didactice tinere (preparatori și asistenți) care s-au 
remarcat printr-o activitate didactică universitară de prestigiu. 

Art. 6.2. Diploma se acordă anual. 
Art. 6.3. În fiecare an se poate acorda maxim 1 diplomă Debut în Profesia Didactică 

Universitară. 
Art. 6.4. Premiul în bani asociat diplomei este de 100 € 
Art. 6.5. Procedura de acordare cuprinde următoarele etape: 
(a) Catedra întocmeşte un referat de susţinere, din care rezultă meritele didactice și de 

cercetare ale candidatului.  
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(b) Referatul este avizat de Biroul Consiliului Facultății. 
(c) Propunerea este avizată de Comisia Cercetării. 
(d) Propunerea este aprobată de Biroul Senatului UVT. 
(e) Rectorul UVT emite decizia. 

Capitolul 7.  Criterii de Evaluare a Activității de Cercetare Științifică 
Art. 7.1. Pentru stabilirea câștigătorului Diplomelor Opera Omnia și a Diplomelor de 

Merit (mai puțin cea pentru distincția Magna cum Laude) se vor folosii următoarele criterii și 
punctaje: 

 
Criteriu – Tip activitate / lucrare Punctaje Tip criteriu 

Lucrare ISI 30 Primar 
Brevete 30 Primar 
Produse, studii, servicii 20 Primar 
Lucrări non-ISI, în reviste străine 10 Secundar 
Lucrări non-ISI, în reviste româneşti acreditate B 5 Secundar 
Lucrări non-ISI, în reviste româneşti acreditate C 3 Secundar 
Lucrări in exteso prezentate la Conferinţe Internaţionale 5 Secundar 
Director / Responsabil Granturi Internaţionale (de ex. FP7) 30 Secundar 
Director / Responsabil Grantrui Naţionale (ANCS, CNCSI, Acad. 
Română, etc.) 

20 Secundar 

Director / Responsabil contracte cercetare / servicii cu terţi 5 Secundar 
Membru în echipa – Granturi internaţionale 5 Secundar 
Membru în echipa – Granturi naţionale 3 Secundar 
Membru în echipa – Contracte cu terţi 1 Secundar 
Editor reviste străine 20 Prestigiu 
Editor reviste interne recunoscute categoriile A și B 15 Prestigiu 
Editor reviste interne recunoscute categoriile C și D 10 Prestigiu 
Evaluator reviste străine 15 Prestigiu 
Evaluator reviste interne recunoscute categoriile A și B 10 Prestigiu 
Evaluator reviste interne recunoscute categoriile C și D 5 Prestigiu 
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Capitolul 8.  Dispoziții Finale 
Art. 8.1. Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universității de Vest din 

Timișoara. 
Art. 8.2. Prezentul regulament este parte integrantă din Carta Universității de Vest din 

Timișoara. 
Art. 8.3. Modificarea regulamentului se poate realiza ori de câte ori este nevoie, în 

conformitate cu evoluția legislației românești sau internaționale. 
Art. 8.4. Prorectorul Responsabil cu Cercetarea Științifică și Promovarea Cadrelor 

Didactice va întocmi metodologia de aplicare a prezentului regulament și procedurile de aplicare. 
 
 
 


