Facultatea de Medicină

Anexa la FIȘA DE EVALUARE
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

1.Activitatea didactică și profesională
1

Activitate de predare, de la ultima promovare

2

Introducerea unor discipline de studiu noi pe direcţii neelaborate anterior

3

Curs litografiat prim autor/coautor

4

Îndrumător de lucrări practice prim autor/coautor
Participare în comisiile de elaborare subiecte la examenului de admitere,
licență, rezidențiat
(comisie centrală sau de specialitate) – de la ultima promovare
Participare la examenul de admitere, licență, rezidențiat (șef clădire sau
responsabil sală sau
secretar/responsabili coli / supraveghetor )– de la ultima promovare

5

6
7

2.

Activitate de tutoriat (cu studenții)17 – de la ultima promovare

15 pct
10/5 pct
8/4 pct
8 pct/sesiune

4/3/2/1 pct/sesiune
3 pct/an

Activitatea de cercetare

8

Articole1 publicate în extenso în reviste cotate ISI, cu FI, autor principal2

9

Articole19 publicate în extenso în reviste cotate ISI cu FI, co-autor

10

0,25 pct/ore predare/săpt.

Articole publicate în extenso în reviste B+ sau BDI3, autor principal / coautor7

1

15 (1+FI) pct/articol
15 (1+FI)/n pct/articol
10; 10/n pct/articol

se consideră autor principal primul autor, ultimul autor si autorul corespondent (poziția a doua în lista autorilor nu implică
obligatoriu statutul de autor corespondent dacă acest lucru nu apare explicit); se acceptă poziția de autor principal la toți autorii
cu contribuție egală clar descrisă
2
se vor lua in considerare doar articolele ce se regasesc pe Thomson Web of Science Core Collection din urmatoarele categorii:
original research article, review/guideline, letter to editor/correspondence, case report/case presentation, editorial, proceedings
paper. se va lua în considerare factorul de impact al revistei în anul publicării; în cazul în care nu există încă FI publicat pentru
anul curent atunci se va lua în considerare ultimul factor de impact disponibil
3
se consideră reviste BDI cele recunoscute de CNCS-UEFISCDI (fost CNCSIS), care se regăsesc în baze de date
internaționale în anul publicării (excluzând Google Scholar, acesta fiind doar un serviciu de indexare)
Revistele indexate ISI dar care nu au factor de impact sunt considerate, la calculul criteriilor minimale, ca fiind reviste BDI.

CĂRȚI /CAPITOLE

11

12
13
14

15

Cărți4 de specialitate apărute în edituri internaționale/edituri recunoscute
CNCS-UEFISCDI – autor
principal/unic autor4,5
Cărți5 de specialitate apărute în edituri internaționale/edituri recunoscute
CNCS-UEFISCDI – coautor6
Cărți2 cu ISBN4 sub formă de CD/DVD autor principal9/coautor7
Capitole2 în tratate/carti de specialitate/volume colective apărute în edituri
internaționale/edituri
recunoscute CNCS-UEFISCDI – prim autor
Capitole în tratate/carti de specialitate/volume colective apărute în edituri
internaționale/edituri
recunoscute CNCS-UEFISCDI – co-autor7

40/20 pct

40/n; 20/n pct
8; 8/n pct
15/5 pct/capitol

15/n; 5/n pct/capitol

GRANTURI

16
17
18

Grant/proiect câștigat prin competiție internaţională27 – director/responsabil
proiect în cadrul
instituției/membru în proiect
Grant/proiect câștigat prin competiție națională - director/responsabil proiect în
cadrul
instituției/membru în proiect
Grant/proiect câștigat prin competiție internă - director/membru în proiect

19

Contract de cercetare/dezvoltare încheiat cu agenţi economici/instituții, derulat
prin UDC –
director, responsabil proiect sau investigator

20

Contract de cercetare/dezvoltare încheiat cu agenţi economici/instituții
(inclusiv cu alte instituții cu
afiliere recunoscută), derulat prin UDC – membru8

4

60/30/15 pct
30/15/8 pct
15/5 pct

2 pt. fiecare 1000 Euro din
valoare proiect
2/n fiecare 1000 Euro
valoare proiect

orice carte se punctează o singură dată la o singură categorie (de ex. dacă cineva este și editor și autor al unei cărți poate să o
puncteze doar la o categorie) carte publicată în domeniul de activitate al autorului
5
doar carți cu ISBN; traducerile nu se vor lua în considerare; se punctează materialele care au clar menționat anul publicării și
ISBN
6
coautorii unei cărți, sau a unui capitol, dacă nu au statut de autor principal
8

numărul de membrii (incluzând și directorul de proiect)

3.Recunoașterea și impactul activității

1
2

Indice Hirsch46 în ISI Web of Science, Core Collection
Factorul cumulat de impact ca autor principal

10 pct/unitate
10 pct/unitate

3

Citări ISI46

0,5 pct/unitate

4

Premii, distincţii, medalii acordate de instituţii ştiinţifice sau societăţi ştiinţifice
internaţionale/naţionale47
Conferințe invitate la manifestări științifice internaționale/naționale48 – de la
ultima promovare

5

Membru în organizarea unor manifestări științifice internaționale/naționale49,
de la ultima
promovare; Editor volum de rezumate – se punctează cu 5 pct/manifestare
Coordonarea unor manifestări şi activităţi educative, sportive, artistice
(competiţii şi activităţi
sportive)/ evaluarea cunoştinţelor de limba română sau engleză a studenţilor
străini
Redactor șef/Membru în colectivele redacționale reviste ISI

6

7

8

5/3 pct

4/2 pct/prezentare
5/3 pct/manifestare

3/2 pct

10/5 pct/revista/an

10

Redactor șef/Membru în colectivele redacționale reviste BDI și reviste
recunoscute național (B+,
CNCS-UEFISCDI)
Recenzor reviste ISI/BDI50 – de la ultima promovare

11

Comisie susținere doctorat,abilitare, referent de specialitate – de la ultima
promovare

2 pct/comisie54

12

Profesor invitat la universități externe din străinătate / țară38 – de la ultima
promovare

4/2/invitație

13

Participare la manifestări științifice internaționale/naționale, de la ultima
promovare

14

Brevete de invenție omologate

15 pct

15

Membru al Academiei Romane sau al Academiei de Științe Medicale52

50 pct

16

Expert activ organisme internaționale /naționale (ARACIS, MS, MEC),
membru CNATDCU

15/10/organism

17

Președinte/Membru în conducerea unor societăți științifice internaționale

18

Președinte/Membru în conducerea unor societăți științifice naționale

8/4 pct

Președinte/Membru în conducerea unor filiale ale societăților științifice
naționale

4/2 pct

9

19

6/3 pct/revista/an
3/2 pct/activitate

2/1 pct/activitate,
Maximum 5 pct

20/10 pct

