FISA EVALUARE
GRADATIE DE MERIT
1.10.2011-30.09.2016

Nume:
Functia actuala:
Institutia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Educatie Fizica si Sport,
D6- Kinetoterapie si Medicina Sportiva

1.Activitate didactica (40%) TOTAL PUNCTAJ=
Precizări
Denumirea
indicatorului,
punctaj
Elaborarea de Introducerea unor cursuri - curs nou apărut în planul de învăţământ + material curs (electronic
materiale
noi,
pe
direcţii sau listat): 3p/curs, maximum 3 cursuri;
- capitole noi în cursuri existente în planul de învăţământ + material
didactice
neelaborate anterior
curs (electronic sau listat): 1p/capitol, maximum 4 capitole.
PUNCTAJ
Suporturi de studiu
pentru seminarii
PUNCTAJ
-- Punctaj:
suport seminarii şi laboratoare pentru disciplina nou apărută în
planul de învăţământ + material suport (electronic sau listat):
4p/suport, maximum 3 discipline;
- materiale noi pentru suport seminarii şi laboratoare la discipline
existente în planul de învăţământ + material suport (electronic sau
listat): 2p/material, maximum 4 materiale;
Nr crt

Carţi, monografii, tratate
publicate în edituri
recunoscute
PUNCTAJ

- cărţi în edituri internaţionale: 30p/lucrare;
- capitole de cărţi în edituri internaţionale: 5p/capitol, max. 5 capitole;
- cărţi în edituri recunoscute CNCSIS: 10p/lucrare, max. 3 carti
- capitole de cărţi în edituri recunoscute CNCSIS: 2p/capitol, max. 5
capitole
- editor carte în editură internaţională: 10p/carte, max. 2carti
- editor carte în editură naţională: 5p/carte, max. 2carti
Observaţie:
Punctajul se împarte la numărul de autori.
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2.Activitate de cercetare si stiintifica(reprezinta 30%) TOTAL PUNCTAJ=
Ind.

Denumirea indicatorului

I1

Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact >1

I2

Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI cu FI<1 sau fără factor de impact

I3

Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele "proceedings" ale
conferinţelor internaţionale indexate BDI, minimum 3 baze de date internaţionale
recunoscute

Punctaj
[2+(10 x Fi)]
x2/n
n=nr autori
4/n

4/n

3/n(articole)
2/n(carti)

I4

Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste- proceedings cotate ISI /carti

I5

Articole in extenso publicate in volumele "proceedings" cu peer review ale
conferinţelor indexate ISI Thomson

2/n

Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale (neindexate ISI
sau BDI)

2/n

I6

Lucrări in rezumat publicate în volumele/suplimentele unor reviste in cadrul unor
conferinţe internaţionale, indexate ISI

3/lucr.conf

I7

1/lucr

I8

Lucrări in rezumat publicate în volumele unor conferinţe internaţionale/nationale cu
ISSN

I9

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în România

2/conf

Membru în comitetul de organizare al unor conferinţe naţionale
I10

I11

I12

1/conf nat
Keynote speaker la conferinţe/workshopuri/cursuri internaţionale organizate în
străinătate

3/conf

Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în România

2/conf
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5/conf
I13

I14

Moderator, coordonator workshop la manifestari stiintifice internaţionale organizate în
străinătate

Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe internaţionale şi
reviste indexate ISI sau BDI

5/ISI
3/BDI

2/prezentare
I15
I16

I17

Prezentari orale la manifestari stiintifice internationale/workshopuri/cursuri/seminarii
desfasurate in strainatate
Director/Coordonator
de
proiecte
de
cercetare/cercetaredezvoltare/ERASMUS+/LLL;HORIZON 2020, FP7 cu finanţare externă
partnership to identify and share good practices among European countries,
Director/Coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare/
programe guvernamentale/proiect finanţate de o entitate din ţară

3/proiect

4/proiect
7
2/proiect

I18

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare cu finanţare externă
Long Life Learning; ERASMUS+;HORIZON 2020, FP7

2/proiect

I19

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare/programe
guvernamentale/proiect finanţat de o entitate din ţară

7/4

I20

Membru al unor asociaţii, societăţi profesional-ştiinţifice internaţionale: - organisme
de conducere/ - membru
Membru al unor asociaţii, societăţi profesional-ştiinţifice naţionale:- organisme de
conducere/ - membru

4/2

I21
I22

4/2
Premii acordate de instituţii centrale CNCS, MEN, ANST etc./ Premii acordate la
manifestări ştiinţifice

I23

Membru în comisia de evaluare a rapoartelor/tezelor de doctorat: - membru în comisia
de evaluare a rapoartelor de progres/ - membru în comisia de susţinere publică a tezei
de doctorat

3/membru
ptr.raport
8/membru
comisie
doctorat
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3.Activăţi în comunitatea academică si cu studentii (30%) TOTAL PUNCTAJ=
Nr
crt.
I1

I2

I3

I4

I5

I6

Data

Precizari, punctaj

Denumire indicator
Conducerea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti şi
coordonarea unor activităţi educative
Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu
diferite asociaţii profesionale de profil, cu instituţii
publice, ONG-uri etc.
Organizarea si implicarea
voluntariat ale studentilor

in

activitatile

de

3/cerc stiintific; maxim 3cercuri

2/Pe activitate/ parteneriat
3/Pe curs/ activitate de consultanţă/
program

Organizarea si desfasurarea activitatilor didactice
cu
caracter
practic in cadrul
stagiilor
practice/promovare,
participare
cursuri
postuniversitare sau de formare profesionala

4/activitate practica
2/curs postuniversitar

- organizator conferinţe
Organizarea de conferinţe şi sesiuni ştiinţifice sub internaţionale (general chair,
egida facultăţii
program chair): 8p/conferinţă;

Activitate desfăşurată la nivelul departamentului
sau facultăţii

- participarea la comisii de admitere
licenţă: 1p/comisie/an;
- participarea la comisii de admitere
masterat: 2p/comisie/an;
- participarea la comisii de susţinere
a proiectelor de licenţă şi disertaţie:
1p/comisie/an;max.5
- promovarea imaginii facultăţii în
licee: 1p/an;max. 5
- elaborare orar: 0.5p/orar/program
de studii/semestru; max. 10
- participarea la alte comisii pentru
înbunătăţirea procesului de
învăţământ (elaborare site facultate
etc.): 2p/an; max. 5
-activitate de voluntariat la nivelul
universităţii sau la nivelul
comunităţii academice naţionale:
1p/activitate;
- membru in consiliul facultatii
1p/an

Semnatura
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