GRILA DE EVALUARE A CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT PENTRU
ALOCAREA GRANTURILOR DOCTORALE DUPĂ REPARTIZAREA DE
CĂTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI A NUMĂRULUI DE GRANTURI
DOCTORALE
Pentru sesiunea din luna septembrie 2022, CSUD din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Victor Babeş” din Timişoara scoate la concurs pentru domeniul de doctorat Medicină, Medicină
Dentară şi Farmacie numărul de locuri / granturi de studii (cu bursă şi fără bursă) repartizate de
Ministerul Educației.

Indicator de evaluat

Punctaj obținut/item

Punctaj maxim

Indice Hirsch WOS

2,5 puncte hirsch intre 6-9

+ 2,5

3 puncte hirsch intre 10-14

+3

4 puncte hirsch intre 15-19

+4

5 puncte hirsch peste 20

+5

1 punct FIC 10-19

+1

1,5 puncte FIC 20-29

+1,5

2 puncte FIC 30-39

+2

2,5 puncte FIC 40-49

+2,5

3 puncte FIC 50-70 și peste
acesta

+3

Valoarea articolelor
publicate de doctoranzi

1 punct pentru fiecare articol
publicat de către studentul
doctorand coordonat, iar
conducătorul de doctorat să fie
autor principal

+1

Granturi căstigate prin
competiție

2 puncte grant internaționale ca
director de proiect (până la
maxim 10 puncte)

+2

Factor de impact cumulat
(FIC) ca autor principal

1 punct grant national ca director
de proiect (până la maxim 10
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+1

puncte)
1 punct membru in proiect
international (până la maxim 10
puncte)
0,5 puncte membru în proiect
național
Număr teze finalizate in
maxim 6 ani
Număr teze aflate în
prelungire peste 6 ani
Teze invalidate/respinse
definitiv

Teze de doctorat
redactate în limba
engleză și susținute în
ultimi 5 ani

+1

+0,5

(până la maxim 10 puncte)
1 punct la până la 2 teze

+1

2 puncte la peste 2 teze

+2

Se scad 0,5 puncte la peste 2 teze
în prelungire peste 6 ani

-0,5

Se scad 0,5 puncte la teze
invalidate dar cu posibilitate de
refacere 0,5/teză

-0,5

Se scad 2 puncte la fiecare teză
respinsă definitiv

-2

2 puncte

+2

Teze de doctorat în
cotutelă națională
susținute în ultimi 5 ani

0,5 puncte/teză de doctorat

Teze de doctorat în
cotutelă internațională
susținute în ultimi 5 ani

5 puncte/teză de doctorat

+5

Activități de predare / workshopuri / invitați

+5

Activitate pentru
susținerea Școlilor
Doctorale

+0,5

Notă: Evaluarea în vederea obținerii granturilor doctorale se va face pe ultimii 5 ani până la data anului universitar în curs de aplicare a
repartiției cu excepția Indicelui Hirsch. În mod excepțional la punctaje apropiate sau de baraj se analizează și situația departamentului
și a nevoilor de doctoranzi pentru perioadă determinate și se fac propuneri către Consiliul de Administrație.
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