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COMUNICAT
În ziua de 17 martie 2016 se convoacă Consiliul Ştiinţific al Academiei de Ştiinţe Medicale din România
Ordinea de zi cuprinde:
1. Prezentarea Simpozionului „Nicolae Cajal”.
2. Elaborarea „Enciclopediei Medicinei Româneşti” de către Academia de Ştiinţe Medicale.
3. Prezentarea legii ce va fi propusă parlamentului privind statutul cercetătorului în domeniul medical şi
organizarea academiei pentru preluarea acestei sarcini.
4. Discutarea stadiului în care se află analiza candidaţilor la membri titulari şi membri corespondenţi ai
academiei privind acordarea recomandării de către filiale.
5. Diverse.
Pentru discutarea Punctului 4, Filiala Timişoara a ASM intenţioneaza să constituie de urgenţă o bază de
date cu posibilii candidaţi de Membru Corespondent al Acadenia de Ştiinţe Medicale din România, pe baza
criteriilor impuse de ASM:
1. Lista ISI a lucrărilor cu toţi autorii menţionaţi. De precizat: revista, anul, volumul şi pagina;
2. Numărul de citări al fiecărei lucrări din lista de la punctul 1 (unde, cine le-a citat: revista, anul, volumul şi
pagina - dacă este cazul);
3. Lista PubMed (articole în extenso - idem ca la punctul 1);
4. Numărul de citări al fiecărei lucrări din lista de la punctul 2 - dacă este cazul;
5. Lista:
5A - cărţilor de autor, cu toţi autorii (titlul complet, ISBN, editura, anul, numărul de pagini cu precizarea
formatului paginii)
5B - capitole în cărţi importante (tratate) (toţi autorii capitolelor, titlul complet al capitolului, numărul de
pagini - de la pagina "x" la pagina "y" cu precizarea formatului paginii);
6. Principalele contribuţii originale ştiinţifice (nu mai mult de 5-7 rânduri);
7. Premii şi distincţii;
8. Alte aspecte de menţionat (Exemplu: fondarea sau dezvoltarea unei specialităţi, a unei unităţi de
învăţământ şi/sau cercetare ştiinţifică biomedicală, formarea unei şcoli de învăţământ şi/sau cercetare);
9. Curriculum Vitae - maxim 2-3 pagini (nu autobiografia).
10. Pot fi anexate câteva lucrări reprezentative.
Candidaţii vor întocmi pâna la data de 10 martie orele 14,00 un dosar [tip bibliorafi 5,5cm] cu documentele
solicitate la care vor anexa o cerere adresata Filialei Timişoara a ASM şi for completa o grila de
autoevaluare a punctelor amintite anterior. Depunerea dosarelor se va face la Departamentul de Cercetare
şi Management al Granturilor.
Orice informaţie adiţională şi grila de autoevaluare pot fi obţinute prin e-mail de la Secretarul Filialei ASM
Timişoara, Prof.Dr. Petru Matusz [matusz@umft.ro].

