ANEXA 1
Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de
asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific
Nume ....................................................................................................................................
Prenume ...............................................................................................................................
Data şi locul naşterii .............................................................................................................
CNP .......................................................................................................................................
1. Doctor in ştiințe
DA
NU
Instituția la care a fost obținut ....................................................................
Titlul tezei de doctorat .................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Ordinul MECTS de confirmare nr……………….. din data…………………..………….
2. Medic/medic dentist/farmacist rezident sau specialist în specialitatea postului (la
disciplinele cu corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății)
‐ Rezident
DA
NU
Ordinul de confirmare în rezidențiat emis de MS nr ……….. din ..................
‐ Specialist
DA
NU
Ordinul de confirmare în specialitatea …………………………………… emis de MS
nr ……….. din …………..
3. Publicarea a minim 3 lucrări în volumele de rezumate ale manifestărilor ştiințifice
naționale sau articole in extenso în reviste CNCSIS A/B+/B, din care minim 1 articol
publicat in extenso într‐o revistă indexată în baze de date internaționale (BDI) sau
ISI Web of Science.
DA
NU
Autori. Titlu. Revista an; volum; pagini
3.1 ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
3.2 ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
3.3 ....................................................................................................................
..........................................................................................................................

ANEXA 2
Fișă de verificare a standardelor minime UMF Craiova, pentru ocupare a
funcției de lector universitar/șef de lucrări, respectiv cercetător ştiințific III
Nume ....................................................................................................................................
Prenume ...............................................................................................................................
Data şi locul naşterii .............................................................................................................
CNP .......................................................................................................................................
1. Doctor in ştiințe
DA
NU
Instituția la care a fost obținut ....................................................................
Titlul tezei de doctorat .................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Ordinul MECTS de confirmare nr……………….. din data…………………..………….
2. Medic/medic dentist/farmacist specialist sau primar în specialitatea postului (la
disciplinele cu corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății)
‐ Specialist
DA
NU
Ordinul de confirmare în specialitatea ………………………………… emis de MS
nr ……….. din …………..
‐ Primar
DA
NU
Ordinul de confirmare în specialitatea ………………………………… emis de MS
nr ……….. din …………..

3. Publicarea a minim 4 articole in extenso în reviste CNCSIS A/B+/B, din care minim 2
lucrări publicate în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI), minim 1
lucrare indexată ISI Web of Science.
DA
NU
Autori. Titlu. Revista an; volum; pagini
3.1 …………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................
3.2 ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
3.3 ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
3.4 ....................................................................................................................
..........................................................................................................................

Anexa 3
Grilă de evaluare / departajare privind conferirea titlului de asistent universitar / şef de lucrări, respectiv asistent de cercetare
/ cercetător științific / cercetător științific III
A. Condiții preliminare
DA

NU

Punctaj

Alocat
Studii universitare de licență

1

Studii de masterat (complementare)

2

Studii de doctorat

3

Medic/medic dentist/farmacist rezident în specialitatea postului (la
disciplinele cu corespondent în rețeaua MS)

1

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

2

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

3

Experiență în alta instituție decât UMF
Craiova

În țară

1

În străinătate

3

Total punctaj Cap. A

Autoevaluare

Comisie

Observații

B. ACTIVITATEA DE CERCETARE ÎN ULTIMII 5 ANI
Contracte / granturi de cercetare obținute în ultimii 5 ani,

DA/Nr.

NU

Punctaj

prin competiție

Alocat pe
proiect

Contract / grant internațional – membru în echipa de cercetare

12

Contract / grant național – director

6

Contract / grant național – membru în echipa de cercetare

3

Alte contracte/studii multicentrice internaționale –
director/investigator principal

3

Alte contracte/studii multicentrice internaționale – membru în
echipa de cercetare

2

Alte contracte/studii multicentrice naționale –
director/investigator principal

2

Alte contracte/studii multicentrice naționale – membru în
echipa de cercetare

1

Total punctaj Cap. B

Autoevaluare

Comisie

Observații

C. CONTRIBUȚIA ŞTIINȚIFICĂ

1. Articole ştiințifice publicate în reviste de specialitate (reviste ISI Web of Science sau indexate în baze de date internaționale specifice domeniului, care fac un
proces de selecție a revistelor pe baza unor criterii de performanță) şi în reviste din țară recunoscute de către CNCSIS A/B+/B
Articole ştiințifice **

Punctaj

ISI (cu factor de impact) – CNCSIS A
DA/Nr.

NU

Alocat pe articol

Autoevaluare

Comisie

Observații

Autoevaluare

Comisie

Observații

Autoevaluare

Comisie

Observații

10 x Nr.

ISI (fara factor de impact) – CNCSIS A
DA/Nr.

NU

Alte baze date internaționale (BDI) – CNCSIS B+
DA/Nr.

NU

CNCSIS B
DA/Nr.

6 x Nr.

Alocat pe articol
4 x Nr.

Alocat pe articol
NU

2 x Nr.

Nr. Total puncte
** Fiecare articol ştiințific va fi punctat o singură dată

2. Cărți şi capitole în cărți de specialitate
Cărți
Autor
(1)
DA/Nr.

Coautor
(2)
NU

DA/Nr.

NU

Punctaj
Coordonator
(3)
DA/Nr.

NU

Alocat pe volum

10xNr.

4xNr.

12xNr.

Autoevaluare

(1)

(2)

(3)

Comisie

(1)

(2)

Observații

(3)

Nr. Total puncte
3. Lucrări / studii / referate publicate în rezumat în reviste de specialitate indexate ISI Web of Science sau in volume de rezumate ale congreselor naționale sau
internaționale.
Lucrări publicate în rezumat
Punctaj
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

Observații

Nr. Total puncte
4. Brevete de invenție
Brevete

Punctaj
Alocat pe brevet

DA/Nr.

NU
6 x Nr

Nr. Total puncte

Autoevaluare

Comisie

Observații

5. Alte activități/realizări profesionale
DA/ Nr.

NU

Punctaj
Alocat pe item

Citarea în lucrări în sistem ISI Web of Science

3 x Nr.

Membru în organizații profesionale/ştiințifice internaționale

2 x Nr.

Membru în organizații profesionale/ştiințifice naționale

1 x Nr.

Membru în colective editoriale de prestigiu (reviste ISI/BDI/CNCSIS B)

(4/3/1) x Nr.

Distincții / medalii primite

2 x Nr.

Autoevaluare

Comisie

Observații

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

D. EVALUAREA PROPUNERII DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE A CANDIDATULUI
Criterii

Evaluare comisie concurs
DA / (punctaj)

Activități de predare – instruire
• organizarea generală a activității didactice viitoare
• inițiativa de elaborare de manuale de lucrări practice / materiale de curs
• conținutul, structura şi propunerile de mijloace şi metode de predare/învățare/evaluare
Activități de cercetare
• inițiativa de elaborare de lucrări BDI / ISI Web of Science
• inițiativa de atragere de fonduri prin câștigarea de granturi in competiții naționale/internaționale
• inițiativa de elaborarea de proiecte de cercetare sau studii clinice academice
Capitolul D va fi punctat cu note de la 1 la 10. Nota 10 corespunde candidatului cu cea mai dezvoltată/adecvată propunere.

NU

