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Ierarhizarea universităţilor 
 

Clasamente relevante: 

 Clasamentul „Shanghai”      http://www.arwu.org 

 Clasamentul “Times”          http://www.timeshighereducation.co.uk 

 Clasamentul „QS”                http://www.topuniversities.com 

 Clasamentul „Taiwan”          http://ranking.heeact.edu.tw 

 Clasamentul “Webometrics” http://www.webometrics.info/ 

 Clasamentul “Scimago”        http://www.scimagoir.com 

 

World Rank Webometrics   Presence    Impact   Openness   Excellence  

5572 Petru MaiorUniversity    5107       8483     3367       5824   

http://www.webometrics.info/en/search/Rankings/petru%20maior%20t

ype%3Amundial 
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- Îmbunătăţirea poziţiei Universităţii “Petru Maior” în 

clasamentele internaţionale 

- Creşterea numărului de articole publicate în reviste 

cotate ISI, ERIH precum şi a citărilor provenind din 

reviste cotate ISI, ERIH ale publicaţiilor de orice tip 

- Creşterea numărului de articole în publicaţii de top 

-Creşterea colaborărilor internaţionale, a numărului de 

lucrări scrise în colaborare cu autori din străinătate 

- Creşterea impactului în domeniu 

- Publicarea în reviste de specialitate relevante 
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-Publicarea de cărţi/capitole de specialitate în edituri de 

prestigiu 

-Numărul de citări al articolelor/cărţilor publicate – 

creşterea indicelui Hirsch 

-Prezenţa în comitetele ştiinţifice ale revistelor şi 

conferinţelor de prestigiu precum şi în consiliile unor 

organisme internaţionale 

-Numărul şi frecvenţa conferinţelor internaţionale 

organizate 

-Obţinerea de brevete triadice/europene/internaţionale  
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-Identificarea de teme de cercetare inovatoare  

-Corelarea temelor de cercetare cu cele abordate de 

institute de prestigiu din domeniu din Europa 

-Mobilităţi ale colectivelor de cercetare în centre de 

cercetare internaţionale, vizite ale unor cercetători străini  

-Participarea la programe europene şi internaţionale de 

cercetare – Horizon 2020, programul SEE, cooperări 

bilaterale 

-Reţea de cercetători români şi străini – colective mixte 
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Baze de date relevante 

 ISI Web of Science www.isiknowledge.com 

 ERIH Plus https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ 

 SCOPUS                 http://scopees.elsevier.com  

 ProQuest                 www.proquest.com  

 CEEOL        https://www.ceeol.com/ 

 Google Scholar       https://scholar.google.ro/ 

 Publish or Perish     http://www.harzing.com/ 
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Platforma ERRIS 
Engage in the Romanian Research 

Infrastructures System 
 

https://erris.gov.ro/ 
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Platforma ERRIS 

Engage in the Romanian Research Infrastructures System 

https://erris.gov.ro/ 

Lista infrastructurilor UPM de pe platforma ERRIS: 

 Quality Management Laboratory 

 Control Systems Laboratory 

 Research Centre for Entrepreneurial Education 

 Research Centre for Urbanism and Public Policies 

 Research Centre for Economics 

 Research Centre for Law and Socio-Humanistic Sciences 

 Cisco Advanced Computer Networks Lab 

 Biomaterials Surface Engineering Laboratory 

 Energy Systems Laboratory 

 Advanced Design and Manufacturing Technologies Laboratory 

 Processing platform for multi-modal image data 
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Brain Romania 

Reţeaua comunităţii ştiinţifice româneşti 

http://uefiscdi-direct.ro/brain/ 

-Platforma online răspunde nevoii de comunicare şi colaborare (inclusiv la  

întoarcerea în România după o perioadă de timp petrecută în străinătate), 

solicitărilor care vizează activităţi de tip mentorat şi asigură un mediu creativ 

şi sănătos care să încurajeze şi să faciliteze dezvoltarea tinerilor cercetători. 

-Printre serviciile oferite de platformă se numără: posibilitatea interacţionării 

între utilizatori, în funcţie de domeniile de cercetare în care activează; 

postarea CV-ului și a listei de publicaţii ştiinţifice; acces la resurse şi 

informaţii referitoare la finanţări şi oportunităţi profesionale. 

-Un rol extrem de important este acela de popularizare a ştiinţei – “Brain  

România” oferind un spaţiu în care rezultatele cercetătorilor români să poată  

fi promovate. 

-Cercetătorii pot să îşi creeaze un cont în platformă şi totodată îşi pot importa  

conturile din alte reţele precum Facebook şi LinkedIn. 
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Modalităţi de creştere a prestigiului unei reviste, 

respectiv a unei conferinţe internaţionale 

Reviste: 

 prestigiul colegiului de editare şi a comitetului 

ştiinţific 

Conferinţe: 

 prestigiul grupului de cercetare organizator şi al 

comitetului ştiinţific 

 prestigiul ştiinţific al Keynote speakerilor 

 organizaţia ştiinţifică sub patronajul căreia se 

face organizarea etc. 
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 Scopul cercetării:  

-producerea de plus-cunoaştere  

 

 Scopul publicării:  

-utilizarea rezultatelor de către comunitatea 

ştiinţifică (citări) şi de către mediul 

economic (brevete aplicate, transfer de 

tehnologie) 
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Proiectul INTECS - Internaţionalizarea educaţiei şi a cercetării 

ştiinţifice la Universitatea “Pentru Maior” din Tîrgu Mureş - CNFIS-

FDI-2016-0121 

 
Obiectivul specific 4:  

Creşterea vizibilităţii internaţionale a UPM în cercetarea 

ştiinţifică  

Activităţi aferente OS4:  
4.1 Definirea unor teme de cercetare interdisciplinară inovatoare pentru proiecte de cercetare 

internaţionale comune şi pentru atragerea de cercetători, studenţi şi cercetători post-doctorali, 

prin crearea unui document care identifică respectivele domenii  

4.2 Dezvoltarea colaborărilor internaţionale existente de cercetare cu parteneri internaţionali prin: 

stabilirea unui program de cercetare; identificarea programelor-cadru posibile de accesat în 

comun 

4.3 Elaborarea unui plan privind atragerea de fonduri internaţionale pentru cercetare  

4.4 Definirea strategiei/planului de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în vederea 

creşterii numărului de publicaţii indexate internaţional ale cercetătorilor şi studenţilor 

postuniversitari UPM şi creşterea vizibilităţii cercetătorilor UPM în citarea internaţională 

4.5 Elaborarea strategiei/planului privind creşterea numărului de cercetători invitaţi la UPM  
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Proiectul INTECS - Internaţionalizarea educaţiei şi a cercetării 

ştiinţifice la Universitatea “Pentru Maior” din Tîrgu Mureş - CNFIS-

FDI-2016-0121 

 Obiectivul specific 4:  

Creşterea vizibilităţii internaţionale a UPM în cercetarea 

ştiinţifică  

Indicatori:  
4.1 Listă teme de cercetare interdisciplinară inovatoare  

 

4.2 Program de cercetare internaţional  

 

4.3 Plan de atragere fonduri internaţionale: programul Horizon 2020, cooperări 

bilaterale, cadrul de cooperare COST, EUREKA, programul SEE 

 

4.4 Strategie de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice: conferinţe internaţionale 

indexate ISI Proceeding: INTER-ENG, EMQFB, EITM, CCI, LDMD, GIDNI   

 

4.5 Strategie privind creşterea numărului de cercetători invitaţi: colaborare cu 

cercetători străini, proiecte în parteneriat 
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Vă mulţumesc pentru atenţie! 

 

 

 

 Tîrgu Mureş, 08.12.2016 


