ANEXA 1 – Medicina Dentară

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

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ
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.22 - Comisia Medicină Dentară.

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ
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 nr.22 - Comisia Medicină Dentară
1. minim 8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în
reviste medico-dentare sau medicale cu factor de impact minim de 0,3 in calitate de autor
principal, publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din
învăţământul superior, în ultimii 5 ani.
2. minimum 20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor corespondent,
în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau
medicale, publicate de la ultima promovare, sau pentru cei care nu provin din
învăţământul superior, în ultimii 5 ani.
3. se pot echivala articolele ISI, altele decat cele 8 menţionate anterior, astfel: 1 articol ISI =
3 articole în reviste medico-dentare sau medicale indexate BDI, dar nu şi invers!
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 dentist primar în specialitatea postului (la disciplinele cu
corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății).

Standarde minimale necesare şi obligatorii proprii UMF din Craiova:
1. Publicarea unei cărți, în specialitatea postului pentru care candidează, în calitate de autor,
de la ultima promovare.
2. Calitatea de director într-un grant / proiect de cercetare câştigat prin competiţie.
3. Calitatea de membru într-un grant / proiect de cercetare câştigat prin competiţie.

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ
Conferenţiar universitar / Cercetător ştiinţific II
A. Standardele minimale necesare şi obligatorii referitoare la activitatea ştiinţifică
conform Ordinului MENCS nr. 6129/2016, Anexa nr.22 - Comisia Medicină Dentară.
1. minim 5 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în
reviste medico-dentare sau medicale cu factor de impact minim de 0,3 in calitate de autor
principal, publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din
învăţământul superior, în ultimii 5 ani.
2. minimum 10 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor corespondent,
în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau
medicale, publicate de la ultima promovare, sau pentru cei care nu provin din
învăţământul superior, în ultimii 5 ani.
3. se pot echivala articolele ISI, altele decat cele 8 menţionate anterior, astfel: 1 articol ISI =
3 articole în reviste medico-dentare sau medicale indexate BDI, dar nu şi invers!
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 dentist, 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 unei cărți, în specialitatea postului pentru care candidează, în calitate de autor,
de la ultima promovare.
2. Calitatea de director / responsabil într-un grant / proiect de cercetare câştigat prin
competiţie.
3. Calitatea de membru într-un grant / proiect de cercetare câştigat prin competiţie.

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ
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 dentist, 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 DENTARĂ
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 dentist, cel puţin rezident, în specialitatea postului (la disciplinele
cu corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății).

