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Anexa 6.1 

Criteriile și indicatorii de apreciere a activității personalului didactic care 

candidează la obținerea gradației de merit 

 
 

Criteriul I: Activitatea didactică 

Indicatori: 

1. elaborarea de materiale didactice: îndrumare, culegeri de teste, suporturi de 

studiu pentru cursuri și seminarii (antologii, culegeri tematice etc.) pe diverse 

suporturi; 

2. introducerea unor cursuri noi; 

3. participarea ca membru în comisii de licență, disertație; 

4. participarea ca membru în comisii de concursuri, sesiuni științifice studențești; 

5. desfășurarea de activități didactice neplătite. 

6. activitate de coordonare de lucrări de doctorat, participare în comisii de 

îndrumare și în comisii de susținere de teze de doctorat. 

7. a fost evaluat de studenți obținând calificative foarte bune; 

8. a obținut la evaluările performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani 

calificativul „foarte bine”. 

 

Criteriul II: Cercetarea științifică 

Indicatori: 

1. articole/studii publicate în reviste științifice (se împarte la numărul de autori, 

cu accent pe autorul principal): 

a. indexate Web of Science/ISI (inclusiv conference proceedings pentru 

domeniile informatică/inginerie);  

b. indexate Scopus; 

c. Indexate ERIH-Plus; 

d. indexate în BDI de prestigiu pentru domeniu. 

2. monografii/cărți/tratate originale (în prima ediție) publicate la edituri 

internaționale sau naţionale de prestigiu, cu conținuturi științifice și didactice 

specifice; 

3. ediții revăzute și adăugite ale lucrărilor prevăzute la punctul 2; 
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4. capitole/studii în volume colective publicate la edituri internaționale sau 

naţionale de prestigiu, cu conținuturi științifice și didactice specifice (se împarte 

la numărul de autori, cu accent pe autorul principal);  

5. coordonarea de volume colective publicate la edituri internaționale sau 

naţionale de prestigiu, cu conținuturi științifice și didactice specifice (se împarte 

la numărul de autori, cu accent pe autorul principal);  

6. recenzii publicate în reviste de la punctul 1;  

7. traduceri de volume de specialitate publicate la edituri de prestigiu (în cazul 

co-traducerii, se împarte la numărul de traducători); 

8. premii acordate pentru lucrări prezentate și publicate la diferite manifestări 

științifice; 

9. granturi academice câștigate prin competiție, proiecte internaționale/granturi 

cu finanțare internațională; proiecte naționale/granturi cu finanțare națională. 

 

Criteriul III: Recunoașterea națională și internațională 

Indicatori: 

1. profesor/cercetător visiting sau asociat – invitat la o universitate/institut de 

prestigiu din străinătate, mai mult de o lună; 

2. membru în academii de știință și artă; 

3. membru în asociații de specialitate: pe plan național; pe plan internațional 

(poziţiile de conducere se punctează suplimentar); 

4. membru în colective de redacție ale unor reviste recunoscute pe plan național 

și pe plan internațional (pozițiile de conducere se punctează suplimentar); 

5. expert de specialitate în comitetele de lucru internaționale, naționale (Comisia 

Europeană, UNESCO etc.) (pozițiile de conducere se punctează suplimentar); 

6. membru în echipe de expertizare/ evaluare a cercetării științifice la nivel 

național și la nivel internațional (pozițiile de conducere se punctează 

suplimentar); 

7. membru în echipe de expertizare/evaluare a procesului educațional la nivel 

național și internațional (pozițiile de conducere se punctează suplimentar); 

8. membru în comisii, consilii naționale de specialitate (ARACIS, CNATDCU etc.) 

(pozițiile de conducere se punctează suplimentar); 

9. membru în comisiile de organizare ale unor manifestări științifice naționale și 

internaționale (pozițiile de conducere se punctează suplimentar); 

10. premii academice, distincții academice, ordine și medalii naționale și 

internaționale. 

11. membru în conducerea sau în consiliul științific al unor institute de cercetare de 

prestigiu din țară și străinătate. 

 

 

Criteriul IV: Activitatea cu studenții 

Indicatori: 

1. organizarea de seri culturale, dezbateri, mese rotunde, promovare în media; 

2. organizarea de ateliere, cercuri de studii, cluburi tematice, sesiuni științifice 

studențești; 
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3. premii și mențiuni obținute cu studenții în cadrul cercurilor științifice 

studențești sau cultural-artistice pe plan internațional, național și local; 

4. organizarea de școli/ academii de vară. 

5. implicarea în acțiuni de natură socială, caritativă, civică etc. 

 

Criteriul V: Activitatea desfășurată pentru consolidarea și dezvoltarea UBB 

Indicatori: 

1. programe noi de studii autorizate/acreditate; 

2. coordonarea unor programe de studii (masterale, doctorale, ID/IFR); 

3. înființarea, amenajarea, întreținerea și modernizarea laboratoarelor, a stațiilor 

pilot, a centrelor de excelență (cercetare), a cabinetelor, a aparaturii de laborator 

etc.; 

4. contribuții la îmbunătățirea calității procesului educațional: 

a. membru în Consiliul Departamentului; 

b. membru în Consiliul Facultății; 

c. membru în Consiliul de Administrație; 

d. membru în comisii de specialitate (comisii numite de către conducerea 

UBB etc.); 

e. membru în Senatul Universității, în măsura în care această calitate nu 

este implicit remunerată, sau nu decurge din una implicit remunerată 

suplimentar 

f. director/coordonator de unitate de cercetare acreditată. 

5. întocmirea și coordonarea unor proiecte ale facultății, Universității; 

6. contribuții specifice la consolidarea instituțională; 

7. rezultate deosebite în administrare la nivel de Universitate și facultate. 

8. atragerea de resurse financiare din mediul economic etc. 

 

Criteriile și indicatorii proprii de apreciere a activității personalului didactic 

care candidează la obținerea gradației de merit în cadrul Facultății de 

Teologie Romano-Catolică a Universității Babeș-Bolyai 

 

Septembrie 2017 
 

La criteriile de apreciere a activității candidaților comisia de concurs va lua în 

considerare următorul regulament intern al Facultății de Teologie Romano-Catolică. 

Pentru evaluarea activității științifice se iau în considerare lucrările publicate în 

domeniul teologiei și studiilor religioase, și lucrările cu caracter interdisciplinar în 

domenii de graniță dintre teologie / studii religioase și științe umaniste, științe sociale, 

în reviste și volume de specialitate din domeniul teologiei, studiilor religioase sau din 

domenii conexe (de exemplu, istoria, filosofia, antropologia sau psihologia religiei, 

drept canonic, sociologie). 

În cazul lucrărilor cu coautori, punctajul se împarte la numărul de autori (n) în 

proporție egală, sau în proporția contribuției documentate a fiecărui autor. 

Nu se consideră publicații științifice (articole de specialitate) scrierile apărute in 
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buletine parohiale sau școlare, articolele informative legate de evenimente bisericești, 

discursurile, meditațiile.  

 

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj 

 

Observații 

 

Criteriul 

I. 

Activitate didactică   

I.1. Inițierea unui program de studii universitare 3  

Introducerea unor cursuri noi 2  

Elaborarea de cursuri universitare complete 

în format electronic sau on-line, fără editură 

și ISBN 

3  

Suporturi de curs, materiale de curs on-line 1 rezumate, 

prezentări ppt 

I.2. Îndrumător doctorat 1,5 p/ 

student

-

doctora

nd 

 

Îndrumător lucrări licență și master 1p/stud

ent 

 

Îndrumător lucrări la comunicări științifice 

studențești 

1/stude

nt 

ETDK, Kárpát-

medencei Diák-

konferencia, 

Doktoranduszo

k konferenciái 

(RODOSZ, külfö 

ld) 

Participarea ca membru în comisii de licență, 

disertație 

1/partic

ipare 

 

Criteriul 

II. 

Cercetarea științifică   

II.1. Carte de unic autor bazată pe teza de 

doctorat și/sau teza de abilitare 

 Editurile 

internaționale 

de prestigiu 

sunt cele care 

publică serii 

prestigioase, ale 

căror publicații 

- publicată sub formă de carte la o editură de 

prestigiu din străinătate, într-o limbă de 

circulație internațională1 

60 

- publicată la alte edituri din străinătate, într-

o limbă de circulație internațională 

50 

                                                 
1 Limbile de circulatie internațională sunt engleza, germana, franceza, italiana si spaniola. 
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- la o editură recunoscută din străinătate, 

într-o limbă est-europeană2 

40 se regăsesc în 

marile biblioteci 

universitare din 

lume/sunt 

indexate in 

Karlsruher 

Virtueller 

Katalog sau in 

Book Citation 

Index (WoS). Se 

va preciza 

editura. 

- la o editură recunoscută din țară (CNCSIS 

sau CNCS), într-o limbă de circulație 

internațională 

30 

- la o editură recunoscută din țară (CNCSIS 

sau CNCS), într-o limbă est-europeană 

20 

- publicată la alte edituri din țară 

nerecunoscute CNCS sau apărută în format 

electronic ca teză 

10  

II.2. Carte de autor (monografie pe o temă 

importantă a teologiei / studiilor religioase)  

  

- la o editură de prestigiu din străinătate, 

într-o limbă de circulație internațională 

60  

- la alte edituri din străinătate, într-o limbă 

de circulație internațională 

50  

- la o editură recunoscută din străinătate, 

într-o limbă est-europeană 

40  

- la o editură recunoscută din țară (CNCSIS 

sau CNCS) într-o limbă de circulație 

internațională,  

30  

- la o editură recunoscută din țară (CNCSIS 

sau CNCS), într-o limbă est-europeană 

20  

- la alte edituri din țară 10  

II.3. Comentariu critic și analitic detaliat la 

opere teologice /religioase fundamentale 

 Comentarii 

biblice, 

comentarii 

detaliate la 

operele unor 

teologi de 

renume 

internațional 

- la o editură de prestigiu din străinătate, 

într-o limbă de circulație internațională 

40  

- la alte edituri din străinătate, într-o limbă 

de circulație internațională 

30  

                                                 
2 Limba română, maghiară, poloneză, cehă, slovacă, rusă,  croată, greacă. 
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- la o editură recunoscută din străinătate, 

într-o limbă est-europeană 

20  

- la o editură recunoscută din țară (CNCSIS 

sau CNCS) într-o limbă de circulație 

internațională,  

15  

- la o editură recunoscută din țară (CNCSIS 

sau CNCS), într-o limbă est-europeană 

10  

- la alte edituri din țară 7,5  

II.4. Traducerea şi editarea critică a unei opere 

fundamentale a teologiei / religiei, sau 

editarea critică a unor izvoare documentare  

  

- la o editură de prestigiu din străinătate  20 

- la o editură clasificată CNCS A sau B 15 

- la alte edituri din țară 10 

II.5. Manual sau tratat pe teme din domeniul de 

specialitate, la o editură recunoscută 

CNCSIS sau CNCS 

15 Cursuri 

universitare 

reflectând 

cercetarea din 

domeniu. Cu 

excepția 

cursurilor on-

line, fără editor 

si ISBN 

II.6. Editarea unui volum colectiv de studii de 

specialitate sau a unui volum de conferință 

  

- la o editură de prestigiu din străinătate, în 

limbi de circulație internațională 

15  

- la o editură recunoscută din străinătate, 

într-o limbă est-europeană  

10  

- la o editură din țară clasificată CNCS A sau 

B 

7,5 Inclusiv le 

edituri 

recunoscute 

CNCSIS în 

perioada 

respectivă 

- la alte edituri din țară 3 edituri ale 

centrelor 

bisericești 

II.7. Studiu de specialitate publicat în reviste 

indexate în BDI recunoscute 

  

- într-o limbă de circulație internațională, în 

reviste indexate ISI/WoS sau ERIH 

15  

- într-o limbă de circulație internațională, în 

reviste din străinătate, în alte BDI  

12 Cf. Tabelului 

BDI, altele decât 
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ISI/WoS sau 

ERIH 

- în reviste recunoscute din străinătate, în 

alte BDI, în limbi est-europene 

8 Reviste de 

specialitate 

recunoscute din 

Ungaria, 

Polonia, 

Slovacia, Serbia, 

etc.  

Dacă studiul 

este într-o limbă 

de circulație 

internațională, 

și revista este 

inclusă în BDI, 

se acordă 

punctajul 

categoriei 

precedente 

- în reviste indexate BDI din țară / categoria 

CNCS A sau B, într-o limbă de circulație 

internațională 

6 Studia UBB. 

Theologia  

Catholica Latina; 

Studia Theologica 

Transsylvaniensi

a; Sacra Scripta 

- în reviste indexate BDI din țară, în limbi 

est-europene 

4 Studia Theologica 

Transsylvaniensi

a; Studia UBB. 

Theologia 

Catholica Latina; 

Theologia 

Catholica; 

Theologia 

orthodoxa; 

Theologia 

Reformata 

II.8. Studiu de specialitate publicat în volume 

colective sau volume de conferință, sau 

articol publicat într-o enciclopedie / un 

dicționar de specialitate, la edituri 

recunoscute 

 Cu excepția 

introducerilor, 

prefețelor la 

volume, 

Articolele din 

enciclopedii / 

dicţionare de 

specialitate se 
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iau în 

considerare 

dacă au cel 

puțin două 

pagini în volum. 

 - la edituri cu prestigiu din străinătate, într-o 

limbă de circulație internațională,  

12  

 - în alte edituri  internaționale, într-o limbă 

de circulație internațională 

6  

- în edituri recunoscute din străinătate, în 

limbi est-europene 

5  

- în edituri recunoscute din țară, CNCSIS sau 

CNCS 

3  

II.9. Studiu publicat în alte reviste sau volume   

 - în reviste din străinătate neindexate BDI,  

sau în volume la alte edituri, într-o limbă de 

circulație internațională 

2 Inclusiv 

introduceri, 

prefețe la 

volume 

colective, 

articolele din 

enciclopedii / 

dicţionare de 

specialitate de 

mai puțin de 2 

pagini în volum. 

- în reviste din străinătate neindexate BDI, în 

limbi est-europene 

1 Jeromos füzetek, 

Szív  

Inclusiv 

introduceri, 

prefețe la 

volume 

colective în 

limbi est-

europene 

- în alte reviste recunoscute din țară 

neindexate BDI 

0,5 Keresztény Szó, 

Református 

Szemle, Korunk, 

Keresztény 

magvető 

 - în alte reviste, pentru diseminarea 

cunoștințelor teologice, de spiritualitate, 

culturale,  

0,2 Vasárnap 

II.10.  Recenzie    
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 - într-o revistă academică din străinătate, 

într-o limbă de circulație internațională 

0,4 

- într-o revistă din străinătate, în limbi est-

europene sau în reviste recunoscute din țară, 

într-o limbă de circulație internațională 

0,3 

- în reviste din țară, în limbi est-europene 0,1 

II.11.  Comunicări științifice    

 - comunicări științifice invitate, keynote 

speaker la o conferință internațională cu 

sistem de selecție, într-o limbă de circulație 

internațională 

7 

 - într-o limbă de circulație internațională, la 

conferințe internaționale în secțiuni, 

seminarii, sau conferință personală ca invitat 

într-o instituție universitară sau de cercetare 

internațională  

5 

 - într-o limbă de circulație internațională, la  

conferințe internaționale organizate în țară 

de un for universitar recunoscut, sau în limbi 

est-europene în străinătate 

3 

 - la conferință națională organizată de o 

universitate, un centru de cercetare sau de o 

societate academică din România 

 

2 

II.12. Comunicări pe teme teologice adresate 

unui public mai larg  

axate pe diseminarea cunoștințelor din 

domeniu sau pe teme de actualitate, în 

cadrul unor cursuri de formare sau în cadrul 

reuniunilor unor asociații sau societăți fără 

caracter profesional 

1 Katolikus 

Akadémia, 

Keresztény 

Agora, papi 

továbbképző, 

hittantanárok 

továbbképzője, 

Bibliatársulat, 

Nőszövetség 

Criteriul 

III. 

Recunoașterea națională și internațională  

 

  

III.1. Profesor visiting – invitat la o universitate de 

prestigiu din străinătate, mai mult de o lună 

sau pentru predarea unui curs/seminar 

complet în formulă modulară. 

3  

Mobilitate Erasmus de predare 

 

2  

Membru în academii de știință și artă, în 

societăți și asociații de specialitate 

internaționale  

2  
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Membru în academii de știință și artă, în 

societăți și asociații de specialitate naționale  

1  

Membru în colective de redacție ale unor 

reviste recunoscute internaționale sau 

Redactor–sef/editor  executiv al unor reviste 

recunoscute naționale 

2  

Membru în colective de redacție ale unor 

reviste recunoscute din tara 

 

1  

Expert în comitetele de lucru internaționale 

(Comisia Europeană, UNESCO, Comisia 

Internațională a Teologilor etc.)  

Membru în echipe de expertizare/evaluare a 

cercetării științifice sau a procesului 

educațional la nivel internațional 

 

3  

Membru în echipe de expertizare/evaluare a 

cercetării științifice sau a procesului 

educațional la nivel național.  

Membru în comisii, consilii naționale de 

specialitate (ARACIS, CNATDCU). 

2  

Membru în comisii de organizare ale unor 

manifestări științifice internaționale in 

străinătate. 

3  

Membru în comisii de organizare ale unor 

manifestări științifice internaționale in tara. 

2  

Membru în comisii de organizare ale unor 

manifestări științifice naționale (exclusiv 

programe de formare) 

1  

 Membru in comisii de dialog teologic 

internaționale 

3  

 Membru in centre de cercetare naționale 2  

 Membru in comisii teologice/de specialitate 

bisericești 

1  

III.2. Premii academice, distincții academice, 

ordine și medalii internaționale. 

3  

Premii academice, distincții academice, 

ordine și medalii naționale  

2  

Criteriul 

IV. 

Activitatea cu studenții   

IV.1. Organizarea de seri culturale, dezbateri, 

mese rotunde, promovare în media; 

3/eveni

ment 
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IV.2. Organizarea de ateliere, cercuri de studii, 

cluburi tematice, sesiuni științifice 

studențești; 

3/eveni

ment 

 

IV.3. Premii și mențiuni obținute cu studenții în 

cadrul cercurilor științifice studențești sau 

cultural-artistice pe plan internațional, 

național și local; 

3/eveni

ment 

 

IV.4. Organizarea de școli/ academii de vară. 3/eveni

ment 

 

IV.5. Implicarea în acțiuni de natură socială, 

caritativă, civică etc. 

3/eveni

ment 

 

Criteriul 

V. 

Activitatea desfășurată pentru consolidarea 

și dezvoltarea Facultății de Teologie 

Romano-Catolică 

  

 Programe noi de studii autorizate/acreditate; 

 

3  

 Coordonarea unor programe de studii 

(masterale, doctorale, ID/IFR); 

 

3  

 Înființarea, amenajarea, întreținerea și 

modernizarea laboratoarelor, a stațiilor pilot, 

a centrelor de excelență (cercetare), a 

cabinetelor, a aparaturii de laborator etc.; 

3  

 Contribuții la îmbunătățirea calității 

procesului educațional: membru în Consiliul 

Departamentului; 

3  

 Contribuții la îmbunătățirea calității 

procesului educațional: membru în Consiliul 

Facultății; 

3  

 Contribuții la îmbunătățirea calității 

procesului educațional: membru în Consiliul 

de administrație; 

3  

 Membru în comisii de specialitate (comisii 

numite de către conducerea UBB etc.); 

3  

 Membru în Senatul Universității, în măsura 

în care această calitate nu este implicit 

remunerată, sau nu decurge din una implicit 

remunerată suplimentar 

3  

 Rezultate deosebite în administrare la nivel 

de Universitate și facultate 

3  

 Atragerea de resurse financiare din mediul 

economic etc. 

3  
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Anexa 1: Reviste de specialitate  

 

Reviste internaționale 

Bazele internaționale de date recunoscute sunt: 

 

- Pentru Teologie și Studii religioase bazele de date internaționale recunoscute sunt 

următoarele: 

 

Nr 

crt. Denumirea bazei de date Adresa web 

1. ATLA http://atla.com/ 

2. 

Religion and Theological 

Abstracts http://rtabstracts.org/ 

3. ISI Web of Knowledge http://webofknowledge.com/ 

4. ERIH 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/search

Form?discipline=Religious+Studies+and+Theology&ca

t2007=All&cat2011=All 

5. Scopus http://scopus.com/ 

6. EBSCO http://ebscohost.com/ 

7. JSTOR http://jstor.org/ 

8. ProQuest http://proquest.com/ 

9. Project Muse http://muse.jhu.edu/ 

10. CEEOL http://www.ceeol.com 

11. 

Index Theologicus. 

Zeitschrifteninhaltsdienst 

Theologie  und 

Religionswissenschaft http://www.ixtheo.de/ 

12. 

Elektronikus Periodika 

Archívum és Adatbázis http://epa.oszk.hu/ 

 

Reviste ISI - Thomson Reuters / Web of Science (Arts and Humanities): 

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=YI 

Reviste ISI (Thomson Reuters) din Romania (Arts and Humanities): 

Journal for the Study of Religions and Ideologies 

Reviste ERIH:  

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm?discipline=Religi

ous+Studies+and+Theology&cat2007=All&cat2011=All 

Alte reviste de specialitate recunoscute: 

Reviste de specialitate din Germania:  

Vezi Index Theologicus. Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie und 

Religionswissenschaft (IxTheo, Universitatea din Tübingen): 

http://www.ixtheo.de/ 

Revistele de specialitate din Ungaria includ (fără caracter exhaustiv, v. si Elektronikus 

Periodika Archívum és Adatbázis): 

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=YI
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Communio 

Folia Theologica 

Katekhón 

Kánonjog 

Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis 

Pannonhalmi Szemle 

Praeconia 

Távlatok 

Teológia 

Sapientiana 

Sapientia füzetek  

Studia Biblica Athanasiana 

Vigilia 

 

Reviste de specialitate din tara 

 

Reviste CNCS 

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2013/01/teol.rev_.01.2013.pdf 

 

Revistele teologice naționale editate de centrele bisericești în care există o facultate de 

teologie cu scoală doctorală (pe lângă cele CNCS B, fără caracter exhaustiv): 

Studia Theologica Transsylvaniensia 

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia Catholica 

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia Orthodoxa 

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 

Categoria Alte reviste din țară (fără caracter exhaustiv): 

Caietele Institutului Catolic  

Keresztény Szó 

Református Szemle 

Revistele care pot fi luate in considerare la echivalare, conform Condițiilor 

suplimentare din OM nr. 6560/2012 Anexa 32, punctul II (fără caracter exhaustiv): 

Vasárnap (exclusiv articolele de teologie, fără a lua in considerare articolele 

informative, reportajele, discursurile) 

 

Anexa 2: Edituri recunoscute din domeniul teologiei şi studiilor religioase 

 

Edituri internaționale de prestigiu (fără caracter exhaustiv) 

Abingdon Press (Nashville)  

Anton Hain (Frankfurt)  

Aschendorff (Münster) 

Benzinger (Zürich) 

Biblical Institute Press (Rome) 

Blackwell (Wiley/Blackwell) (Malden, MA-Oxford) 

Brill (Leiden – Boston) 

Cambridge University Press (Cambridge) 
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Cerf (Paris) 

Doubleday (New York, London)  

Echter (Würzburg) 

Eerdmans (Grand Rapids) 

Elle di ci (Torino) 

Evangelische Verlagsanstalt (Leipzig) 

Fortress (Philadelphia)  

Harvard University Press (Cambridge, MA)  

Herder (Freiburg et al.) 

Inter-Varsity Press (Grand Rapids, MI) 

Katholisches Bibelwerk (Stuttgart)  

Kohlhammer (Stuttgart)  

Libreria Editrice Vaticana 

LIT (Münster) 

Liturgical Press (Collegeville, MN) 

Mohr Siebeck (Tübingen) 

Neukirchener (Neukirchen-Vluyn) 

Oxford University Press (Oxford) 

Peeters (Leuven) 

Peter Lang (Frankfurt am Main, New York et al. )  

Prentice Hall (Englewood Cliffs, NJ)  

Princeton University Press (Princeton)  

Routledge (London) 

SBL (Atlanta, GA)  

Scholar Press (Atlanta, GA ) 

T & T Clark (Continuum) Edinburgh) 

Vandenhoek & Ruprecht (Göttingen) 

Walter de Gruyter (Berlin) 

Westminster John Knox (Louisville, KY)  

Wilfrid Laurier University Press (Waterloo, ON)  

Zondervan (Grand Rapids, MI) 

 

Editurile recunoscute din domeniul teologiei si studiilor religioase din Ungaria (fără 

caracter exhaustiv) 

Agape (Szeged) 

Akadémiai Kiadó (Budapest) 

Bencés Kiadó (Pannonhalma) 

JATE Press (József Attila Tudományegyetem Press) (Szeged) 

Jel (Budapest) 

Kairosz (Budapest) 

L’Harmattan (Paris - Budapest) 

Ozírisz(Budapest) 

Szent István Társulat (Budapest) 

Szent Jeromos Társulat (Budapest) 

Vigilia (Budapest) 

http://www.libreriaeditricevaticana.va/
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Editurile recunoscute CNCS 2013 (fără caracter exhaustiv): 

Categoria A: Humanitas, Polirom 

Categoria B: http://www.cncs-nrc.ro/wp-

content/uploads/2013/01/teol.ed_.01.2013.pdf 

 

Alte edituri recunoscute pe lângă cele CNCS categoria B (fără caracter exhaustiv): 

edituri recunoscute CNCSIS in anii precedenți, unele aflate actual in categoria 

CNCS C (pentru studiile publicate în perioada respectivă) 

CNCSIS 2011-2012: 

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri_martie_2011.pdf 

CNCSIS 2009: 

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/IC6_2010/Edituri_cncsis_2009_328.pdf 

 

Editura Accent 

Editura Egyetemi Műhely  

Editura Erdélyi Múzeum Egyesület  

Editura Mega 

Editura Mentor 

Editura Status  

Editura Stúdium 

Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu 

Editura Verbum 
 

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2013/01/teol.ed_.01.2013.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2013/01/teol.ed_.01.2013.pdf

