Anexa 6
Gril de evaluare / departajare privind conferirea titlului conferen iar / profesor, respectiv cercet tor tiin ific II / cercet tor
tiin ific I
A. Condi ii preliminare
DA

Punctaj

NU

Alocat
Studii de doctorat

2 x Nr.

Studii de masterat (complementare)

1 x Nr.

Medic / medic dentist / farmacist specialist în specialitatea postului
(la disciplinele cu corespondent în re eaua MS)

2

Medic / medic dentist / farmacist primar în specialitatea postului
(la disciplinele cu corespondent în re eaua MS)

3

Experien a în alta institu ie decât
UMF din Craiova

În ar

1

În str in tate

3

Total punctaj Cap. A

Autoevaluare

Comisie

Observa ii

B. ACTIVITATEA DE CERCETARE
Contracte / granturi de cercetare ob inute prin competi ie

DA/Nr.

Punctaj

NU
Alocat pe
proiect

Contract / grant interna ional – director/responsabil

12

Contract / grant interna ional – membru în echipa de cercetare

9

Contract / grant na ional – director/responsabil

6

Contract / grant na ional – membru în echipa de cercetare

4

Alte contracte / studii multicentrice interna ionale – director /
investigator principal

3

Alte contracte / studii multicentrice interna ionale – membru în
echipa de cercetare

2

Alte contracte / studii multicentrice na ionale –director /
investigator principal

2

Alte contracte / studii multicentrice na ionale – membru în
echipa de cercetare

1

Total punctaj Cap. B

Autoevaluare

Comisie

Observa ii

C. CONTRIBU IA TIIN IFIC
1. Articole tiin ifice publicate în reviste de specialitate (reviste ISI Web of Science sau indexate în baze de date interna ionale specifice domeniului,
care fac un proces de selec ie a revistelor pe baza unor criterii de performanta).
Punctaj

Articole tiin ifice*,**
ISI (cu factor de impact)
DA / Nr.
ISI (f

Alocat pe articol
NU

12 x Nr.

NU

8 x Nr.

Autoevaluare

Comisie

Observa ii

Autoevaluare

Comisie

Observa ii

factor de impact)

DA / Nr.

Alocat pe articol

Alte baze date interna ionale (BDI)
DA / Nr.

NU

4 x Nr.

Nr. Total puncte

*Fiecare articol tiin ific va fi punctat o singura dat
**Punctajul va fi dublu pentru articolele în calitate de autor principal

2.

i de specialitate
i de spe cialitate

Punctaj

i
Autor
(1)

Coautor
(2)

DA / Nr. NU

DA / Nr. NU

Coordonator
(3)
DA/Nr.

NU

Alocat pe volum

10xNr.

4xNr.

12xNr.

Autoevaluare

(1)

(2)

(3)

Comisie

(1)

(2)

Observa ii

(3)

Nr. Total puncte
3. Lucr ri / studii / referate publicate în rezumat în reviste de specialitate indexate ISI Web of Science sau in volume de rezumate ale congreselor na ionale sau
interna ionale.
Punctaj
Lucr ri publicate în rezumat
ISI Web of Science
DA / Nr.

Volume de rezumate

NU DA / Nr.

NU

Alocat pe lucrare
ISI

Volume

2 x Nr.

0.5 x Nr.

Autoevaluare

Comisie

Observa ii

Nr. Total puncte
4. Brevete de inven ie
Punctaj

Brevete
Alocat pe brevet
DA / Nr.

NU
6 x Nr.

Nr. Total puncte

Autoevaluare

Comisie

Observa ii

5. Alte activit i profesionale
DA/ Nr.

Punctaj

NU
Alocat pe item

Premii

5 x Nr.

Citarea în lucr ri în sistem ISI Web of Science i BDI

2 x Nr.

Prezent ri invitate în plenul unor manifest ri tiin ifice
interna ionale/na ionale
Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

3/1 x Nr.

Membru în colective de redac ie sau comitetele tiin ifice / organizator
de manifest ri tiin ifice
Recenzor pentru reviste i manifest ri tiin ifice na ionale i
interna ionale ambele indexate ISI/BDI
Membru în comisii de doctorat (exclusiv pre edinte) i abilitare

4/2 x Nr.
3/2 x Nr.

Experien de management în cercetare i / sau înv

1 x Nr.

mânt

5 x Nr.

2 x Nr.

Participare efectiv la manifest ri tiin ifice

0.5 x Nr.

Membru în organiza ii profesionale sau tiin ifice interna ionale /
na ionale
Nr. Total puncte

2/1 x Nr.

Total punctaj Cap. C
TOTAL PUNCTAJ = Cap. A + Cap. B + Cap. C

Autoevaluare

Comisie

Observa ii

D. EVALUAREA PROPUNERII DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE A CANDIDATULUI (utilizat pentru departajarea candida ilor în cazul unor punctaje egale)
Criterii

Evaluare comisie concurs
DA / (punctaj)

Activit i de predare – instruire
• organizarea general a activit ii didactice viitoare
• ini iativa de elaborare de manuale de lucr ri practice / materiale de curs
• con inutul, structura i propunerile de mijloace i metode de predare/înv are/evaluare
Activit i de cercetare
• ini iativa de elaborare de lucr ri BDI / ISI Web of Science
• ini iativa de atragere de fonduri prin câ tigarea de granturi în competi ii na ionale/interna ionale
• ini iativa de elaborare de proiecte de cercetare sau studii clinice academice

Semn tur candidat,

NU

