FIŞA AUTOEVALUARE C (DOCTORAT/)
PERIOADA: IANUARIE - DECEMBRIE 2015
Facultatea:
Departamentul:
Funcţia/Nume şi prenume
Scoala doctorala

CRITERIUL DE EVALUARE
A. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
A1. Activitatea de îndrumare lucrări de diplomă şi lucrări de dizertaţie
Absolvenţi îndrumaţi care au susţinut lucrarea de diplomă în anul
1
de raportare, sub coordonarea unui cadru didactic
A2. Activitatea cu studenţii
Îndrumarea de lucrări ale studenţilor prezentate la simpozioane
1
studenţeşti, sub coordonarea unui cadru didactic
2 Îndrumarea studenţilor la concursuri profesionale si sportive
3 Calitatea de membru comisie admitere sau alte activităţi profesionale
Coordonarea activităţii echipelor de sport - Departamentul
4
de Educaţie Fizică şi Sport (DEFS)
B. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE
B1. Publicarea de articole ştiinţifice in extenso/rezumat/proceedings/short
communications
Articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI cu FACTOR
DE IMPACT (FI)
unic autor
1
2
3
4

autor principal (prim, corespondent, sau ultim în cazul domeniului
medical)
co-autor
Articole ştiinţifice publicate ca şi rezumat în reviste cotate ISI sau
conferinţe ISI cu FI - unic/prim/co-autor

INDICATORUL
DE PERFORMANTA

Nr.lucrari coordinate (N)
Nr.lucrari prezentate
la simpozion studentesc (N)
Punctaj unic anual
Punctaj unic annual/activitate
Punctaj unic anual

PUNCTAJ / FORMULA
ACTIVITATE

10 x N

10 x N

5xN

5XN

10
20
20

10
20
20

Punctaj per articol
factor impact (Fi)
Punctaj per articol
factor impact (Fi)
Punctaj per articol

40
5
40
5
30

Puntaj per articol

10

40+5xFI
40+5xFI
30+5xFi
10+5XFI

Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI fără FACTOR DE
IMPACT (FI) - Web of Science
5 unic autor
autor principal (prim, corespondent, sau ultim în cazul domeniului
6
medical)
7 co-autor
Articole ştiinţifice publicate în reviste cuprinse în baze de date
internaţionale (BDI)
8 unic autor
autor principal (prim, corespondent, sau ultim în cazul domeniului
9
medical)
10 co-autor
Articole ştiinţifice publicate în reviste ale universităţii USAMV Cj-N
autor principal (prim, corespondent, sau ultim în cazul domeniului
11
medical)
12 co-autor
Lucrări ştiinţifice in extenso publicate la conferinţe internaţionale
care nu sunt ISI sau BDI
13 unic autor
14 prim autor = autor corespondent
15 co-autor
B2. Contracte de cercetare câştigate în competiţii naţionale şi
internaţionale şi aflate în derulare
Contracte de cercetare câştigate în competiţii internaţionale şi aflate în
1 derulare - membru în echipa proiectului
Contracte de cercetare câştigate în PNII şi aflate în derulare- membru
în echipa proiectului
B3 Valorificarea activităţii ştiinţifice şi de cercetare în mediul de afaceri
Contracte naţionale încheiate în anul de raportare sau aflate în derulare,
cu beneficiari din mediul de afaceri pentru realizarea de cercetari
1
si valorificare produse, tehnologii, studii, realizarea de activităţi
economice (servicii, microproducţie) -membru în echipa proiectului
2

Punctaj per articol

25

25

Punctaj per articol

25

25

Punctaj per articol

15

15

Punctaj per articol

20

20

Punctaj per articol

20

20

Punctaj per articol

10

10

Punctaj per articol

8

8

Punctaj per articol

5

5

Punctaj per articol
Punctaj per articol
Punctaj per articol

10
10
5

10
10
5

Punctaj per contract
Sumele incasate in anul
de raportare in euro (S)

50

Punctaj per proiect

Valoarea contracte- lei(V)

1 /.2000

50 + S/2000

10

10

10+suma/5000

10+suma/5000

B4 Participarea echipelor de sport la competiţii sportive
Participarea echipelor de sport coordonate în competiţii naţionale
1
în urma unor selecţii (DEFS)
B5 Activitatea de înfiinţare şi întreţinere a câmpurilor experimentale în
cadrul staţiunii didactice precum şi activităţile desfăşurate în
staţiile pilot; pregătire expoziţii
Activitatea de întreţinere a câmpurilor didactice experimentale,
precum şi activităţile desfaşurate în staţiile pilot
a) Agricultură
b) Horticultură
1
c) Zootehnie
d) Medicină Veterinară - Clinica
e) Grădina Botanică- Editarea Index Semium
f)Doctoranzi implicaţi în pregătirea materialelor pentru târguri şi expo.
B6. Sustinere examene, referate şi proiecte în cadrul stagiului
doctoral
1 Susţinere examene în cadrul pregătirii doctorale
2 Susţinere referate şi proiecte în cadrul activităţii doctorale
C. PRESTIGIUL PROFESIONAL
C1. Citarea articolelor şi lucrărilor ştiinţifice publicate
Citarea în anul de raportare, în reviste cotate ISI cu FI, a unui articol
1
publicat anterior
Citarea în anul de raportare, în reviste cotate ISI fără FI, a unui articol
2
publicat anterior
3 Citarea în anul de raportare, în reviste de tip BDI
C2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe şi publicate ca rezumat =
Poster/Meeting abstract/prezentări orale
Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub formă de poster/
1 prezentări orale la conferinţe internaţionale cu comitet de program
unic/prim autor (în limbă străină)
Co-autor la comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub formă de
2 poster/prezentări orale la conferinţe internaţionale cu comitet
de program (în limbă străină)

Punctaj pt. coord. echipa

10

10

10

10

20
40

20
40

Punctaj per citare
Factor impact (FI)

8
5

8+5xFI

Punctaj per citare

5

5

Punctaj per citare

3

3

Punctaj/ rez. publicat

7

7xN

Punctaj / rez. publicat

5

5xN

Punctaj unic anual

Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub formă de poster/
3 prezentări orale la conferinţe naţionale cu comitet de program
unic/prim autor
Co-autor la comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub formă
4 de poster/prezentări orale la conferinţe naţionale cu comitet
de program
C3. Organizator manifestări ştiinţifice din universitate/Reprezentant al
universităţii
Membru in echipa de organizare a unor simpozione ştiinţifice cu
1 comitet anual cuprins în planul de activitate al facultăţii - validat
de către decan
2 Promovarea Universităţii prin: TV, radio, presa scrisă
Doctoranzi implicaţi în echipa redacţională a Newletterului USAMV
3
Cluj-Napoca
Reprezentant al facultăţii la expoziţii, târguri (ex: Agraria,
4
Universitaria, etc.)
Doctoranzi implicaţi în organizarea de expoziţii, târguri (ex: Agraria,
5
Universitaria, etc.)
6 Membru în: Senat/Consiliile facultăţilor-Consiliul dep.
C4. Participări la instruiri/cursuri/şcoli de vară/wokshopuri organizate de
universităţi
Participări la instruiri de specialitate în domeniu (curs auditor, ed.
1
continuă, curs expert)
2 Participări la cursuri post-universitare/şcoli de vară/workshopuri
Participări la cursuri de limbi străine cu obţinerea de certificat de
3
absolvire
Participări la acţiuni de voluntariat cu obţinerea unei adeverinţe
4
de participare
C5. Mobilităţi internaţionale
Vizite de scurtă durată, de documentare ştiinţifică prin mobilităţi
1
Erasmus sau contracte de cercetare
C6. Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale

Punctaj / rez. publicat

5

5xN

3

3XN

Punctaj unic anual

20

20

Punctaj unic anual

20

20

Punctaj unic anual

20

20

Punctaj unic anual

20

20

Punctaj unic anual

10

10

Punctaj unic anual

20

20

Punctaj unic anual

20

20

Punctaj unic anual

10

10

Punctaj unic anual

20

20

Punctaj unic anual

10

10

Punctaj unic anual

20

20

5

5xN

Punctaj / rez. publicat

Punctaj N- nr.
1

Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale naţionale

1

Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale naţionale

organizatii in care sunteti
implicat in calitate de membru

5

C7. Premii obţinute
Premii naţionale (Premierea rezultatelor cercetării)
1 Unic autor/prim autor
Punctaj per premiu
50
2 Co-autor
Punctaj per premiu
20
Premii naţionale obţinute printr-un proces de selecţie, acordate
de societăţi profesionale
1 Unic autor
Punctaj per premiu
20
2 Prim autor/co-autor
Punctaj per premiu
15
3 Titluri onorifice câştigate (în sport)
Punctaj unic
30
Premii obţinute de către Echipele de Sport/Agronomiada/Concursuri
ştiinţifice studenţeşti coordonate câştigate în competiţii
internaţionale
1 Premiul I
Punctaj per premiu
50
2 Premiul II
Punctaj per premiu
30
3 Premiul III
Punctaj per premiu
20
Premii obţinute de către Echipele de Sport/Agronomiada/Concursuri ştiinţifice studenţeşti coordonate câştigate în competiţii
naţionale
1 Premiul I
Punctaj per premiu
25
2 Premiul II
Punctaj per premiu
15
3 Premiul III
Punctaj per premiu
10
C9. Titlul de doctor obţinut în anul raportării
1 Finalizarea doctoratului in timpul pregatirii doctoranturii
Punctaj unic
20

5xN

50
20

20
15
30

50
30
20

25
15
10
20

