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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

Scopul tezei de doctorat este realizarea unei analize a performanței cercetării științifice din 

perspectiva indicatorilor bibliometrici în contextul învățământului superior din România din 

domeniul științelor sociale. Concret, cercetarea doctorală de față își propune: 

• să ofere o analiză amănunțită a calității principalelor reviste românești din domeniul 

științelor sociale, dintr-o perspectivă bibliometrică;  

• să investigheze relevanța Factorului de Impact calculat de Thomson ISI ca măsură a 

calității cercetării în acest domeniu; 

• să studieze alți indicatori bibliometrici din alte baze de date internaționale cunoscute 

pentru a putea observa în ce măsură pot fi utilizați drept indicatori de măsurare a calității și 

performanței cercetării științifice din România; 

• să analizeze relevanța indicatorilor bibliometrici (în special H-Index) pentru 

măsurarea performanțelor tinerilor cercetători; 

• să compare indicatorii bibliometrici utilizați în analiza performanțelor științifice ale 

tinerilor cercetători cu indicatori alternativi de măsurare; 

• să analizeze relevanța indicatorilor bibliometrici pentru analiza performanțelor 

universităților din perspectiva potențialului tinerilor cercetători. 

Prin obiectivele sale, lucrarea prezintă o analiză pe trei niveluri a relevanței indicatorilor 

bibliometrici pentru evaluarea performanțelor științifice în domeniul științelor sociale din 

România: individual (prin evaluarea performanțelor la nivel de cercetător), instituțional (prin 

evaluarea performanțelor la nivel de universitate), sistemic (prin evaluarea celor mai 

importante reviste științifice la nivel național). Analiza este necesară decidenților de politici 

în domeniul educațional, în vederea realizării unui cadru instituțional portrivit pentru alocarea 

de fonduri pentru cercetare. De asemenea, analiza este utilă și persoanelor responsabile de 

managementul instituțiilor de învățământ superior, având în vedere că oferă o imagine clară a 

instituțiilor de învățământ superior din România din perspectiva principalelor instrumente de 

evaluare folosite la nivel internațional. 

Lucrarea este structurată în 5 capitole, după cum urmează: 

• Performanța cercetării în domeniul științelor sociale dincolo de Factorul de Impact: 

Studiu de caz comparativ între România și Ungaria. Scopul acestui studiu de caz este să ofere 

o analiză amănunțită a calității revistelor românești din domeniul științelor sociale, dintr-o 

perspectivă bibliometrică; de asemenea, studiul își propune să analizeze relevanța Factorului 



de Impact ca măsură a calității cercetării în acest domeniu și să propună o metodă de evaluare 

mai potrivită pentru contextul științific din România. Totodată, s-a realizat o comparație cu 

revistele din domeniul științelor sociale din Ungaria indexate de Thomson ISI, cu ajutorul 

căreia se evidențiază faptul că într-un anumit context, Factorul de Impact este un instrument 

facil pentru evaluarea calității științifice; 

• Evaluarea impactului cercetării în domeniul științelor economice și sociale din 

România din perspectiva indicatorilor bibliometrici din 3 baze de date internaționale. Acest 

capitol își propune să analizeze trei baze de date internaționale în vederea identificării celui 

mai potrivit indicator de măsurare a impactului cercetării științifice în România; 

• Utilizarea H-Index pentru evaluarea performanțelor tinerilor cercetători. Acest capitol 

prezintă o analiză a sectorului de cercetare-dezvoltare din România, pentru a putea fixa 

contextul economic în care tinerii cercetători își desfășoară activitatea. Ulterior, descrie pe 

larg modul de selectare a eșationului supus studiului, baza de date și metodologia. La final, 

sunt expuse câteva concluzii și recomandări; 

• Măsurarea performanței științifice a tinerilor cercetători din România prin instrumente 

alternative. Acest capitol își propune să analizeze în ce măsură instrumentele alternative de 

măsurare a performanței științifice constituie indicatori potriviți pentru contextul științific din 

România. De asemenea, își propune să realizeze un cadru de referință în vederea conceperii 

unei strategii de promovare a cercetării științifice prin intermediul rețelelor de socializare; 

• Performanța universităților în funcție de indicatorii bibliometrici – analiză din 

perspectiva potențialului tinerilor cercetători în domeniul științelor sociale și economice. 

Acest capitol își proupune să identifice în ce măsură indicatorii bibliometrici pot fi folosiți 

pentru evaluarea universităților din România prin prisma performanțelor științifice ale 

tinerilor cercetători în domeniul științelor sociale și economice. De asmenea, vor fi 

identificați acei indicatori bibliometrici care constituie predictori potriviți pentru șansele 

universităților de a obține proiecte de cercetare destinate acestei categorii de cercetători. 

 

 

 


