Anexa 6
Grilă de evaluare / departajare privind conferirea titlurilor didactice şi de cercetare
A. CONDIȚII PRELIMINARE
Punctaj

Experienţă profesională

DA

NU
Alocat

1. Studii de doctorat

10

2. Obţinerea atestatului de abilitare

20

3. Studii de masterat (complementare)

5

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

10

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

20

6. Stagii de perfecționare în altă instituție
decât UMF din Craiova (mai mult de 30
zile)

În țară

2

În străinătate

4

Total punctaj Cap. A

Autoevaluare

Comisie

Observații

B. ACTIVITATEA DE CERCETARE
Punctaj

Granturi / proiecte de cercetare / studii multicentrice

1. Grant/proiect de cercetare câștigat prin competiție internaţională:
director/responsabil în cadrul UMF/ membru în echipa de
cercetare
2. Grant/proiect de cercetare câștigat prin competiție națională:
director/responsabil în cadrul UMF/ membru în echipa de
cercetare
3. Grant/proiect de cercetare câștigat prin competiție şi încheiat cu
agenţi economici: director/responsabil în cadrul UMF/ membru în
echipa de cercetare

DA/Nr.

NU

Alocat pe
proiect

60/30/15

40/20/10

20/10/5

4. Studii multicentrice internaţionale: investigator principal/ membru
în echipa de cercetare

8/4

5. Studii multicentrice naționale: investigator principal/ membru în
echipa de cercetare

4/2

6. Grant/proiect de cercetare depus şi declarat eligibil în competiţii
naţionale sau internaţionale, în calitate de director

4

Total punctaj Cap. B

Autoevaluare

Comisie

Observații

C. ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Punctaj

Activităţi didactice

DA

NU

Alocat pe
activitate

1. Activitate de predare, de tip curs magistral, în domeniul postului
pentru care candidează, în cadrul UMF din Craiova sau într-o
unitate de învățământ superior similară, pentru o durată de cel
puţin 3 ani/ sub 3 ani (se ia în calcul o singură dată)

250/150

2. Conducere doctorat (se ia în calcul doctoranzii finalizaţi)

4/
doctorand

3. Membru în comisie de îndrumare doctoranzi, în ultimii 3 ani

1

4. Coordonator cerc științific studențesc, în ultimii 3 ani (se ia în
calcul o singură dată)

2

5. Coordonator lucrări prezentate şi publicate sub formă de
rezumat, de către studenți, la conferințe științifice, în ultimii 3 ani

0,2/
lucrare

6. Coordonator/ îndrumător ştiinţific lucrări de licență sau masterat,
în ultimii 3 ani

0,5/0,2
lucrare

Total punctaj Cap. C

Autoevaluare

Comisie

Observații

D. ACTIVITATEA INSTITUŢIONALĂ

Punctaj

Activităţi instituţionale

DA

NU

Alocat pe
activitate

1. Membru în comisiile de elaborare subiecte la examenului de
rezidențiat/ licență/ admitere, în ultimii 3 ani

20/10/5
pe an

2. Membru în comisia centrală la examenului de rezidențiat/
admitere/ licență, în ultimii 3 ani

20/10/5
pe an

3. Participare la examenul de rezidențiat admitere, licență, în
calitate de responsabil clădire / responsabil sală/ supraveghetor,
în ultimii 3 ani
4. Grant/proiect de formare continuă și de dezvoltare instituțională:
director/responsabil în cadrul UMF/ membru în echipa de
cercetare

20/10/5
pe an
8/4/2
pe proiect

5. Membru în comisiile de admitere doctorat, în ultimii 3 ani

5

6. Activitatăţi de tutoriat cu studenții, , în ultimii 3 ani

4
pe an

Total punctaj Cap. D

Autoevaluare

Comisie

Observații

E. Contribuţia ştiinţifică
1.

Articole sau publicații științifice in extenso, clasificate de baza de date în care este indexat ca article/review.
Articole ştiinţifice*,**, publicate în reviste
indexate ISI Web of Science, Core Collection,
Thomson Reuters
ISI (cu factor de impact)
DA / Nr.

Alocat pe articol
NU

ISI (fără factor de impact, inclusiv
proceeding paper)
DA / Nr.

Punctaj

NU

INDICE Hirsch ISI Web of Science, Core Collection,
Thomson Reuters

Autoevaluare

Comisie

Autoevaluare

Comisie

Observații

10 x (1 + FI)
Alocat pe articol

Observații

5 x Nr.
Valoare

Autoevaluare

Comisie

Observații

Autoevaluare

Comisie

Observații

Indice Hirsch
Valoarea factorului cumulat de impact (FCIAP)
pentru articolele publicate în reviste indexate ISI
Web of Science, Core Collection, Thomson
Reuters, în calitate de autor principal

Valoare

FCIAP
Articole ştiinţifice*,**, publicate în baze date
internaționale (BDI)
Articol indexat BDI
DA / Nr.

Punctaj
Alocat pe articol

NU

2 x Nr.

Nr. Total puncte
*Fiecare articol ştiinţific va fi punctat o singura dată
**Punctajul va fi dublu pentru articolele în calitate de autor principal

Autoevaluare

Comisie

Observații

2.

Cărţi de specialitate
Cărți

Punctaj

Autor (1)

Coautor (2)

Coordonator (3)

DA / Nr. NU

DA / Nr. NU

DA/Nr.

NU

Alocat pe volum
10xNr.

4xNr.

Autoevaluare

12xNr.

(1)

(2)

(3)

Comisie
(1)

(2)

Observaţii
(3)

Nr. Total puncte
3.

Lucrări / studii / referate publicate în rezumat în reviste de specialitate
Punctaj

Lucrări publicate în rezumat
ISI Web of Science
(meeting abstract)
DA / Nr.
NU

Volum de rezumate
cu ISBN/ISSN
DA / Nr.
NU

Alocat pe lucrare
ISI
2 x Nr.

Volume

Autoevaluare

Comisie

Observaţii

0,2 x Nr.

Nr. Total puncte
4.

Brevete de invenţie
Punctaj
Brevete

DA / Nr.

NU

Alocat pe brevet
(înregistrat la OSIM
sau la orice organism
similar)
20 x Nr.

Nr. Total puncte

Autoevaluare

Comisie

Observaţii

5.

Alte activităţi profesionale
DA/ Nr.

NU

Punctaj
Alocat pe item

Premii distincţii, medalii acordate de instituţii ştiinţifice sau societăţi
ştiinţifice internaţionale/naţionale

5/3 x Nr.

Prezentări în calitate de invitat în plenul unor manifestări ştiinţifice
internaţionale/naţionale
Profesor invitat la alte universități decât UMF din Craiova

2/1 x Nr.

Profesor asociat la alte universități decât UMF din Craiova

5 x Nr.

Doctor Honoris Causa

20 x Nr

Membru în organizarea unor manifestări științifice internaționale/
naționale
Membru în comitetul ştiinţific al unor manifestări științifice
internaționale/ naționale
Chairman în cazul sesiunilor unor manifestări științifice internaționale/
naționale
Redactor șef/ membru în colectivele redacționale ale unor reviste
indexate indexate ISI Web of Science, Core Collection, Thomson Reuters

4/2 x Nr.

Redactor șef/ membru în colectivele redacționale ale unor reviste
indexate indexate BDI

4/2 x Nr.

Recenzor pentru reviste indexate ISI/BDI

10/2 x Nr.

Participare efectivă la manifestări ştiinţifice din ţară/ străinătate

1/0,5 x Nr.

Membru în organizații profesionale sau ştiințifice internaţionale/
naţionale
Nr. Total puncte

2/1 x Nr.

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

2/1 x Nr.

8/4 x Nr.
6/3 x Nr.
10/5 x Nr.

Autoevaluare

Comisie

Observaţii

F. EVALUAREA PROPUNERII DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE A CANDIDATULUI (utilizată pentru departajarea candidaţilor în cazul unor punctaje egale)
Criterii

Evaluare comisie concurs
DA / (punctaj)

Activităţi de predare – instruire
• organizarea generală a activităţii didactice viitoare
• iniţiativa de elaborare de manuale de lucrări practice / materiale de curs
• conţinutul, structura şi propunerile de mijloace şi metode de predare/învăţare/evaluare
Activităţi de cercetare
• iniţiativa de elaborare de lucrări BDI / ISI Web of Science
• iniţiativa de atragere de fonduri prin câştigarea de granturi în competiţii naţionale/internaţionale
• iniţiativa de elaborare de proiecte de cercetare sau studii clinice academice

Semnătură candidat,

NU

