Anexa 1
FIŞA DE EVALUARE ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI DE CERCETARE
PENTRU CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT
Nr crt Activitate didactică şi de cercetare
Punctaj
Documente doveditoare
ACTIVITATE DIDACTICĂ
Auto
Consiliul 2012
evaluare depart
15 / 10
Alocat
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Suport de curs autor/coautor lb
română pentru studenţi ed VB/lito
Suport de curs autor/coautor lb
română pentru studenţi cu ISBN
Suport de curs autor/coautor lb
română pentru rezidenţiat/ master/
postuniv/ serie doctorală ed VB/cu
ISBN
Suport studiu seminarii/laboratoare
/LP autor/coautor lb română ed VB
/lito/ cu ISBN
Suport studiu seminarii/ laboratoare/
LP autor/coautor lb eng/fr ed VB/lito/
cu ISBN
Premii activitate didactică

2013

2014

Observaţii

2015 2016
Copie copertă,
cuprins

10 / 5

Copie copertă,
cuprins

15 / 10

Copie copertă,
cuprins

10 / 5

Copie copertă,
cuprins

15 / 10

Copie copertă,
cuprins

10

copie
ACTIVITATE DE CERCETARE

7.

Granturi/contracte de cercetare
obţinute prin competiţie în ţară, în
calitate de director/resp proiect

15

Adeverință
eliberată de
Departamentul de
cercetare și avizată
de Prorectorul
științific

8.

Granturi/contracte de cercetare
obţinute prin competiţie în ţară, în
calitate de membru

5

Idem

1

9.

Granturi/contracte de cercetare
obţinute prin competiţie, în calitate de
director/resp proiect internațional
10. Granturi/contracte de cercetare
obţinute prin competiţie, în calitate de
membru proiect internaţional
11. Brevete de invenție

25

idem

10

idem

10

OSIM

12. Lucrări in extenso în reviste indexate
ISI Web of Knowledge - reviste cu FI
calculat<1 prim autor
13. Lucrări in extenso în reviste indexate
ISI Web of Knowledge - reviste cu FI
calculat<1 coautor
14. Lucrări in extenso în reviste indexate
ISI Web of Knowledge reviste cu FI
calculat>1 prim autor
15. Lucrări in extenso în reviste indexate
ISI Web of Knowledge reviste cu FI
calculat>1 coautor
16. Articole in extenso indexate BDI și
proceedings ISI autor prim
17. Articole in extenso indexate BDI și
proceedings ISI coautor
18. Cărţi în edituri internaţionale - unic
autor
19. Cărţi în edituri internaţionale - coautor

10

1 articol

5

1 articol

15

1 articol

10

1 articol

3

1 articol

2

1 articol

25

Copie copertă,
cuprins

20

Copie copertă,
cuprins

20. Cărţi în edituri internaţionale - cărți cu
mai mulți autori (capitol)
21. Cărţi la edituri CNCSIS/cu ISBN cărţi de unic autor
22. Cărţi la edituri CNCSIS/cu ISBN co-

5

/capitol

8

1 carte

5

1 carte

PUBLICAȚII

2

autor
23. Cărţi la edituri CNCSIS/cu ISBN
capitol de carte (cu mai mulți autori)

3

24. Coordonare de teme în cadrul cercurilor
ştiinţifice studenţeşti
25. *Membru în comitetul de organizare al
manifestărilor ştiinţifice studenţeşti
(simpozioane, WS, congrese) al
UMFVBT
26. *Coordonare lucrări de licenţă/ dizertație
27. Coordonare lucrare doctorat (sustinută,
validată)
28. Membru în comitetul de organizare/
lector la Şcoală de vară/iarnă la
UMFVBT
29. Participarea la comisii în procesul
educaţional admitere/ licenţă/
rezidențiat/ comisii de evaluare
instituţională ale UMFVBT – criteriu
obligatoriu
30. Participarea în comisii profesionale ex.
specialitate/ primariat/referent doctorat/
calitate/etică – la UMFVBT
31. Membru în conducerea societăţii
internaționale
32. Membru în societăţi ştiinţifice
internaţionale
33. Presedinte societate natională
34. Membru în conducerea societăţii
naționale

1 carte
ALTE ACTIVITĂȚI UNIVERSITARE
5

/temă

3

/manif
*Maxim 5 lucrări
pe an

2

15

/lucrare
*Maxim 5 lucrări
pe an
/lucrare

3

/școală

5

/ comisie

2

/ comisie

5

/societate/perioa
dă
/societate/perioa
dă

3
10
3

/societate/perioa
dă
3

35. Membru în comitete editoriale/ ştiinţifice
reviste indexate ISI Web of Knowledge
36. Premii ştiinţifice ale academiilor
ştiinţifice/ conferinţe stiinţifice
internationale organizate în străinătate
37. Premii la conferinţe stiinţifice nationale
38. Lector invitat la conferinţe ştiinţifice
internaționale organizate în străinătate
39. Lector invitat la conferinţe ştiinţifice
naționale
40. persoana de contact pentru întocmire
dosar acreditare/evaluare periodică
program instituțional
41. membru al Academiei de Științe
medicale, Academiei Române, AOSR
42. membru expert în comisii naționale ale
MS, MEN, ARACIS, CNATDCU, CNFIS,
CNCS
43. Susținere teză de abilitare

/perioadă/revist
ă

10
10

5
5
2
20

15
5

/
comisie/perioad
a
În anul susținerii

10

44. Total
45. Total general
Notă – punctaj minim pentru depunere dosar 1000 puncte

Candidat

Director Departament (nume, prenume)

Semnătura

Semnătură

4

