ANEXA 1- Medicina

Standarde proprii UMF din Craiova pentru conferirea titlurilor didactice din
învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

DOMENIUL MEDICINĂ
Standarde proprii UMF din Craiova pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare includ standardele minimale
necesare şi obligatorii referitoare la activitatea ştiinţifică, conform prevederilor:
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 96/08.12.2016 pentru modificarea
și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării
profesionale și sănătății,
- Ordinului MENCS nr. 6129/20.12.2016, privind aprobarea standardelor minimale
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior,
a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat
și a atestatului de abilitare, conform Anexei nr.20 - Comisia Medicină.

DOMENIUL MEDICINĂ
Profesor universitar / Cercetător ştiinţific I / Obţinerea atestatului de abilitare
A. Standardele minimale necesare şi obligatorii referitoare la activitatea ştiinţifică
conform Ordinului MENCS nr. 6129/2016, Anexa 20 - Comisia Medicină.

Titlul

Profesor
universitar / CSI

Nr. Articole ISI
Autor principal

Nr. Articole ISI
Coautor

Index Hirsch

10

5

6

(ISI) Factor
cumulat de
impact autor
principal
(FCIAP)
10

Notă asupra metodei de calcul:
1. Va fi luat in considerare lndexul Hirsch calculat utilizând lSI Web of Science, Core
Collection, Thomson Reuters, pentru întreaga carieră a candidatului (“all years”).
2. O revistă cotată lSI este o revista pentru care Thomson Reuters calculează și publică
factorul de impact în “Journal Citation Reports”.
3. Autorul sau autorii principali ai unei publicaţii se consideră a fi oricare dintre următorii:
a. Primul autor
b. Autorul corespondent
c. Alţi autori, a căror contribuţie este indicată explicit în cadrul publicaţiei a fi egală cu
contribuţia primului autor sau a autorului corespondent
d. Ultimul autor
4. Factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele în care candidatul este autor
principal (FCIAP ). FCIAP = suma factorilor de impact ai articolelor publicate de autor în
calitate de autor principal în reviste cotate lSI.
5. În analiză vor fi incluse articole originale și reviews. În cazul publicaţiilor în reviste cu factor
de impact mai mare decât 3, pot fi luate în considerare şi alte tipuri de publicaţii in extenso
(nu rezumate).
B. Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor universitar, conform Legii
Educaţiei Naţionale Nr. 1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare:
-

Deţinerea Diplomei de Doctor în ştiinţe.
Deţinerea calităţii de conducător de doctorat.
Calitatea de medic primar în specialitatea postului (la disciplinele cu corespondent în
rețeaua Ministerului Sănătății).

C. Standarde minimale necesare şi obligatorii proprii UMF din Craiova:
1. Publicarea a 25 articole in extenso, din care:
- 10 articole, în calitate de autor principal, în reviste cotate ISI (conform punctului A.).
- 5 articole, în calitate de coautor, în reviste cotate ISI (conform punctului A.).
- 10 articole, în calitate de autor principal, în reviste indexate BDI.
2. Publicarea unei cărți, în specialitatea postului pentru care candidează, în calitate de autor,
de la ultima promovare.
3. Calitatea de director într-un grant / proiect de cercetare câştigat prin competiţie.
4. Calitatea de membru într-un grant / proiect de cercetare câştigat prin competiţie.

DOMENIUL MEDICINĂ
Conferenţiar universitar / Cercetător ştiinţific II
A. Standardele minimale necesare şi obligatorii referitoare la activitatea ştiinţifică
conform Ordinului MENCS nr. 6129/2016, Anexa 20 - Comisia Medicină.

Titlul

Conferentiar
universitar / CSII

Nr. Articole ISI
Autor principal

Nr. Articole ISI
Coautor

Index Hirsch

6

3

4

(ISI) Factor
cumulat de
impact autor
principal
(FCIAP)
6

Notă asupra metodei de calcul:
1. Va fi luat in considerare lndexul Hirsch calculat utilizând lSI Web of Science, Core
Collection, Thomson Reuters, pentru întreaga carieră a candidatului (“all years”).
2. O revistă cotată lSI este o revista pentru care Thomson Reuters calculează și publică
factorul de impact în “Journal Citation Reports”.
3. Autorul sau autorii principali ai unei publicaţii se consideră a fi oricare dintre următorii:
a. Primul autor
b. Autorul corespondent
c. Alţi autori, a căror contribuţie este indicată explicit în cadrul publicaţiei a fi egală cu
contribuţia primului autor sau a autorului corespondent
d. Ultimul autor
4. Factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele în care candidatul este autor
principal (FCIAP ). FCIAP = suma factorilor de impact ai articolelor publicate de autor în
calitate de autor principal în reviste cotate lSI.
5. În analiză vor fi incluse articole originale și reviews. În cazul publicaţiilor în reviste cu factor
de impact mai mare decât 3, pot fi luate în considerare şi alte tipuri de publicaţii in extenso
(nu rezumate).
B. Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de conferenţiar universitar, conform Legii
Educaţiei Naţionale Nr. 1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare:
-

Deţinerea Diplomei de Doctor în ştiinţe.
Calitatea de medic, cel puţin specialist în specialitatea postului (la disciplinele cu
corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății).

C. Standarde minimale necesare şi obligatorii proprii UMF din Craiova:
1. Publicarea a 15 articole in extenso, din care:
- 6 articole, în calitate de autor principal, în reviste cotate ISI (conform punctului A.)
- 3 articole, în calitate de coautor, în reviste cotate ISI (conform punctului A.)
- 6 articole, în calitate de autor principal, în reviste indexate BDI.
2. Publicarea unei cărți, în specialitatea postului pentru care candidează, în calitate de autor,
de la ultima promovare.
3. Calitatea de director / responsabil într-un grant / proiect de cercetare câştigat prin
competiţie.
4. Calitatea de membru într-un grant / proiect de cercetare câştigat prin competiţie.

DOMENIUL MEDICINĂ
Şef de lucrări universitar / Lector universitar / Cercetător ştiinţific III
A. Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de şef lucrări, conform Legii Educaţiei
Naţionale Nr. 1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare:
-

Deţinerea Diplomei de Doctor în ştiinţe
Calitatea de medic, cel puţin specialist în specialitatea postului (la disciplinele cu
corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății)

B. Standarde minimale necesare şi obligatorii proprii UMF din Craiova:
1. Publicarea a 5 articole in extenso, din care:
- 2 articole, în calitate de autor principal, în reviste cotate ISI.
- 3 articole, în calitate de autor principal, în reviste indexate BDI.
2. Pentru candidaţii care provin din învăţământul medical superior:
- contribuţii la elaborarea materialelor didactice (cursuri, manuale de lucrări practice
etc.).

DOMENIUL MEDICINĂ
Asistent universitar / Asistent de cercetare / Cercetător ştiinţific
A. Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de asistent universitar, conform Legii
Educaţiei Naţionale Nr. 1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare:
-

Deţinerea Diplomei de Doctor în ştiinţe.
Calitatea de medic, cel puţin rezident în specialitatea postului (la disciplinele cu
corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății).

