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FISA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITATII CADRELOR DIDACTICE SI DE CERCETARE (postdoc si doctoranzi) pentru perioada IANUARIE - DECEMBRIE 2013
LIPSA DOCUMENTELOR ATASATE IN FORMAT ELECTRONIC, ACOLO UNDE ACESTEA SUNT SOLICITATE, ARE CA SI CONSECINTA INVALIDAREA PUNCTAJULUI PENTRU CRITERIUL RESPECTIV
Termen : ……………………………….
Nr.
CRITERIUL DE EVALUARE
crt.
A. ACTIVITATEA DIDACTICĂ

INDICATORUL DE PERFORMANTA

PUNCTAJ

FORMULA

A1. Publicarea de cursuri, îndrumătoare de lucrări, culegeri de probleme
Cursuri publicate la edituri internaţionale
1

autor unic

2

prim autor

3

co-autor

Punctaj per curs
Nr pagini curs
Punctaj per curs
Nr.pag.(Np)scrise de autor, de la…pana la
Punctaj per curs
Nr.pag.(Np)scrise, de la... pana la …

90
0,60
75
0.6
60
0.6

Punctaj per curs
Nr.pag.(Np)scrise
Punctaj per curs
Nr.pag.(Np)scrise, de la… pana la …
Punctaj per curs
Nr.pag.(Np)scrise, de la… pana la …

30
0.6
25
0.6
20
0.6

90 + 0,60xNp
75 + 0,6xNp
60+ 0,6xNp

Cursuri publicate la o edituri naţionale
4

autor unic

5

prim autor

6

co-autor

30+ 0,6xNp
25 +/0,6xNp
20 + 0,6xNp

Îndrumătoare PUBLICATE de: lucrări practice, culegeri de probleme in edituri nationale
7

autor unic

8

prim autor

9

co-autor

Punctaj per lucrare
Nr.pag.(Np)scrise
Punctaj per lucrare
Nr.pag.(Np)scrise
Punctaj per lucrare

20
0.4
15
0.4
10

Nr.pag.(Np)scrise, de la…pana la …

0.4

20+0,4xNp
15 + 0.4xNp
10 + 0.4xNp

ANEXE IN FORMAT ELECTRONIC

Sunt considerate “manuale universitare, suporturile de curs și
îndrumătoarele/caietele de lucrări practice, culegerile de probleme” lucrările
tipărite care respectă conţinutul fișei disciplinei și care sunt dimensionate
pentru perioada de predare (1-3 semestre).
Validarea acestora este condiţionată de existenţa înregistrării ISBN-ului în
anul de raportare precum și de confirmarea existenţei în fondul de carte, din
partea Bibliotecii USAMV Cluj-Napoca, a unui număr de minim 5 exemplare.
Se vor lua în considerare în fișa de autoevaluare numai “suporturile de curs
și îndrumătoarele/caietele de lucrări” care au fost analizate în Consiliul
departamentului și au avizul Consiliului Didactic al Universităţii. Acest aviz va
fi anexat in format pdf la Fişa A, împreună cu copia copertii si a foii de garda,
prima si ultima pagina.
Raportează numai autorii care se regăsesc în descrierea CIP din pagina de
gardă.
In cazul „caietelor de lucrări practice”, corecţiile de editare, adausul unor
schiţe, noi metode de analiză, noi lucrări practice, etc. vor fi luate în
considerare în anul de raportare, cu condiţia să fie “ediţii revizuite” cu ISBN
nou, din anul de raportare.
La “suporturile de curs și îndrumătoarele/caietele de lucrări” care au mai
mulţi autori, va fi precizată explicit în Fişa A contribuţia fiecărui autor/autori,
pentru fiecare capitol. In cazul in care nu sunt mentionate nr de pagini/autor,
auditorul va imparti nr. de pagini la nr. de autori.
Se anexeaza in format .pdf.

A2. Activitatea de coordonare doctoranzi si postdoctoranzi

1

Calitatea de Tutor pentru bursierii postdoctoranzi

Punctarea calitatii de tutor

20

20

Calitatea de tutor pentru bursierii postdoc se demonstrează prin documentul
emis de director POSDRU sau contract de finanţare în cadrul PN II., după
caz, care va fi anexat in format pdf la Fişa A. Acest document va cuprinde şi
lista nominală a postdoctoranzilor care au finalizat studiile în anul de
raportare, conform cerinţelor de la A2-2.

2

Numar de postoctoranzi finalizati

Punctaj per postdoctorand

10

10

Se demonstrează prin document emis de director POSDRU sau contract de
finanţare în cadrul PN II.

3

Doctoranzii români/străini coordonaţi, care au susţinut teza de doctorat
Punctaj per doctorand
în anul raportării

30

30

Ordinul Rectorului de numire a comisiei.

4

Calitatea de Conducator de doctorat

Punctarea calitatii de conducator doctorat

20

20

Se acordă punctaj unic anual indiferent de numărul de doctoranzi coordonaţi.
Nu trebuie anexat nici un document, confirmarea înregistrării urmând a fi
făcută în baza datelor de pe site-ul Şcolii doctorale.

5

Obtinerea atestatului de abilitare

Punctaj unic

80

80

Se anexează copia atestatului de abilitare.

1
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B. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE
B1. Publicarea de carti, tratate ştiinţifice / tehnice
Cărţi publicate la edituri internaţionale
1

autor unic

2

prim autor

3

co-autor

4

capitol in carte cu Editor

Punctaj per carte
Nr.pag. carte
Punctaj per carte
Nr.pag. (Np) scrise de autor, de la…pana la
Punctaj per carte
Nr.pag. (Np) scrise de autor, de la…pana la
Punctaj unic
Nr.pag. CAPITOL(Np) scrise de autor, de
la…pana la

90
0,60
75
0.6
60
0.6
60

Punctaj per carte
Nr.pag. Carte
Punctaj per carte
Nr.pag. (Np) scrise de autor, de la…pana la
Punctaj per carte

30
0.6
25
0.6
20

Nr.pag. (Np) scrise de autor, de la…pana la

0.6

Punctaj per carte

30

0.6

90+ 0,6xNp
75+0,6xNp
60+0,6xNp
60+0,6x Np

Cărţi publicate la o edituri naţionale
5

autor unic

6

prim autor

7

co-autor

8

Editor (Coordonator) carte publicata in Romania

30+ 0,6xNp
25+ 0,6xNp

20+ 0,6xNp

Validarea acestora este condiţionată de inregistrarea ISBN în anul de
raportare și de existenţa acestuia în baza de date online a Bibliotecii
Naţionale (http://aleph.bibnat.ro:8991/F), precum și de confirmarea existenţei
în fondul de carte, din partea Bibliotecii USAMV Cluj-Napoca, a unui număr
de minim 5 exemplare.
Raportează numai autorii care se regăsesc în descrierea CIP din pagina de
gardă.
La cărţile care au mai mulţi autori, va fi precizată explicit în Fişa A contribuţia
fiecărui autor/autori, pe fiecare capitol. In cazul in care nu sunt mentionate nr
de pagini/autor, auditorul va imparti nr. de pagini la nr. de autori.
Sunt considerate “Cărti, tratate știinţifice și tehnice” acele publicaţii care
dezvoltă o problematică generală, punctuală sau de profunzime a unui
domeniu știinţific sau tehnic, specifică profilului și competenţelor profesionale
ale autorului/autorilor. Pentru aceasta, se vor lua în considerare în fișa de
autoevaluare numai “Cărţile, tratatele știinţifice și tehnice” care au fost
analizate în Consiliul departamentului și au avizul favorabil al Consiliului
Stiinţific al Universităţii. Acest aviz va fi anexat in format pdf la Fişa A,
împreună cu copia copertii si a foii de garda, prima si ultima pagina.
La B1-4: Raportarea este unica: fie editor, fie coodonator.
Nu se raportează la acest indicator un volum de tip Proceedings.

30

B2. Publicarea de articole ştiinţifice in extenso/ rezumat/ proceedings/ short - communications
Articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau proceedings ISI cu FACTOR DE IMPACT (FI)
1

UNIC AUTOR

2

PRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT

3

CO-AUTOR

4

Articole stiintifice publicate ca si rezumat in reviste cotate ISI sau
conferinte ISI cu FI - UNIC/PRIM/CO-AUTOR

Punctaj per articol
Factor impact (Fi)
Punctaj per articol
Factor impact (Fi)
Punctaj per articol

40
5
40
5
30

Punctaj per articol

10

10+ 5xFi

25
25
15

25
25
15

Punctaj per articol
Punctaj per articol
Punctaj per articol

20
20
10

20
20
10

Punctaj per articol
Punctaj per articol

8
5

8
5

Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI, fara FACTOR DE IMPACT (FI) - Web of science
UNIC AUTOR
Punctaj per articol
5
6
7

PRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT
CO-AUTOR

Punctaj per articol
Punctaj per articol

40 + 5xFI
40 + 5xFi
30 + 5xFi

Articole ştiinţifice publicate în reviste cuprinse în baze de date internaţionale (BDI)
8
9
10

UNIC AUTOR
PRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT
CO-AUTOR

Articole ştiinţifice publicate în reviste ale universitatii USAMV Cluj-Napoca
11
12

UNIC / PRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT
CO-AUTOR

2

Se validează numai articolele publicate în anul de raportare. Nu se validează
articolele in press. Un articol se raportează o singură dată.
Se ataşează captură Web of Science din care să reiasă: Titlul articolului,
autorii şi adresa (instituţia la care aparţin), Revista, anul publicării, autorul
corespondent şi Document Type. Se vor valida numai acele materiale
ştiinţifice publicate (articol, proceedings paper, etc., dupa caz), în care este
precizat în mod explicit, la partea care contine adresa cadrului
didactic/cercetătorului evaluat apartenenta la Universitatea noastră.
Pentru articolele publicate care la data raportării nu se regăsesc în Web of
Science se va anexa copia articolului, din care să rezulte: revista, anul
publicării, volumul, paginile din volum, autorii, autorul corespondent şi
numărul de pagini. Se vor valida acele articolele ştiinţifice publicate în care
este precizat în mod explicit în respectivul articol, la partea care contine
adresa cadrului didactic/cercetătorului evaluat apartenenta la Universitatea
noastră.
Se raportează şi short communication.
Pentru B2-8 la B2-10: se va preciza baza de date internaţională în care se
regăseşte articolul raportat.
Pentru B2-11 şi B2-12: se vor raporta articolele care se regăsesc la celelalte
pucte de la B2
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B3. Drepturi de proprietate intelectuală înregistrate
Brevet de invenţie înregistrat la organisme internaţionale
1
2
3

UNIC AUTOR
PRIM AUTOR
CO-AUTOR

Punctaj/brevet.
Punctaj/brevet.
Punctaj/brevet

100
80
50

100
80
50

Punctaj/brevet.
Punctaj/brevet.
Punctaj/propriet. Intelect.

60
50
30

60
50
30

Brevete de invenţie înregistrate la OSIM/ISTIS
4
5
6

UNIC AUTOR
PRIM AUTOR
CO-AUTOR

Nu se raportează cererea de înregistrare a brevetului.
Se validează numai brevetele emise în anul de raportare.
Se anexează copia brevetului /certificatului în format electronic.

B4. Contracte de cercetare câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale
Contracte de cercetare câştigate în competiţii internaţionale
1

Director de proiect/contract

2

Responsabil de proiect/contract la partenerul USAMV

3

Membru in echipa proiectului

Punctaj per contract
Sumele incasate in anul de raportare - în Euro
(S)
Punctaj per contract
Sumele incasate in anul de raportare - în Euro
(S)
Punctaj per contract
Sumele incasate in anul de raportare - în Euro
(S)

100
1/2000
70
1/2000
50
1/2000

100 + S/ 2000

70 + S/ 2000

50 + S/2000

Contracte de cercetare câştigate în PNII
Punctaj per contract
4

Director de proiect

5

Responsabil partenerul USAMV

40

Sumele incasate in anul de raportare - în Lei (S)
Punctaj per contract

Membru in echipa proiectului

40 + S/ 7500

30
30 + S/7500

Sumele incasate in anul de raportare - în Lei (S)

6

1/7500

Nu se anexează nici un document. Se validează numai raportările care se
regăsesc în baza internă de date a cercetării. Ca urmare, cadrele
didactice/cercetătorii vor avea în vedere transmiterea la Departamentul
Cercetare a documentelor privind proiectele câştigate şi contractele de
cercetare/finanţare încheiate, atât pentru competiţiile naţionale cât şi pentru
cele internaţionale, calitatea de director/responsabil/membru în echipa de
cercetare din partea USAMV CN, devizul/bugetul proiectului, precum şi
verificarea corectitudinii datelor înregistrate în baza de date a cercetării,
inclusiv în ceea ce priveşte sumele încasate în anul de raportare.
La raportare, în cadrul unui proiect o persoană poate raporta o singură
calitate (director/responsabil/membru în echipa de cercetare).

1/7500

Punctaj per contract

10

10

B5.Depuneri de proiecte de cercetare in anul de raportare
1

Director sau responsabil la USAMV al unor proiecte de cercetare
depuse în competiţia FP7.

Punctaj per proiect

50

50

2

Director sau responsabil la USAMV al unor proiecte de cercetare
depuse în competiţii internaţionale

Punctaj per proiect

30

30

3

Director al unor proiecte de cercetare depuse în competiţii naţionale

Punctaj per contract

25

25

4

Responsabil la USAMV al unor proiecte de cercetare depuse în
competiţii naţionale

Punctaj per contract

20

20

Se raporterază numai proiectele declarate eligibile.
Nu se anexează nici un document. Se validează numai raportările care se
regăsesc în baza internă de date a cercetării. Ca urmare, cadrele
didactice/cercetătorii vor avea în vedere transmiterea la Departamentul
Cercetare a documentelor privind proiectele declarate eligibile (transmiţând
documentul care confirmă această situaţie), atât pentru competiţiile naţionale
cât şi pentru cele internaţionale, calitatea de director/responsabil din partea
USAMV CN al echipei de cercetare, precum şi verificarea corectitudinii
datelor înregistrate în baza de date a cercetării.
Nu se raportează granturile interne depuse în competiţia USAMV.

B6. Valorificarea activităţii ştiinţifice şi de cercetare în mediul de afaceri
1

Contracte internaţionale încheiate în anul de raportare cu beneficiari
din mediul de afaceri pentru realizarea de cercetări si valorificare
Val.contracte - Euro (V)
produse, tehnologii, studii), realizarea de activităţi economice (servicii,
microprod.).

10+suma/1000

10+suma/1000

2

Contracte naţionale încheiate în anul de raportare cu beneficiari din
mediul de afaceri pentru realizarea de cercetări si valorificare produse,
Val.contracte - Lei (V)
tehnologii, studii), realizarea de activităţi economice (servicii,
microproducţie).

10+suma/5000

10+suma/5000

3

Nu se anexează nici un document. Se validează numai raportările care se
regăsesc în baza internă de date a cercetării. Ca urmare, cadrele
didactice/cercetătorii vor avea în vedere transmiterea la Departamentul
Cercetare a documentelor privind proiectele câştigate şi contractele de
cercetare/finanţare încheiate, atât cele naţionale cât şi cele internaţionale,
calitatea de director/responsabil/membru în echipa de cercetare din partea
USAMV CN, devizul/bugetul proiectului, precum şi verificarea corectitudinii
datelor înregistrate în baza de date a cercetării, inclusiv în ceea ce priveşte
sumele încasate în anul de raportare.
Se raportează şi contractele încheiate în cadrul competiţiei de granturi
interne a USAMV componenta cecuri de inovare.
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C. PRESTIGIUL PROFESIONAL
C1. Citarea articolelor şi lucrărilor ştiinţifice publicate, a brevetelor si statutul de Doctor Honoris Causa
Punctaj per citare

8

Factor impact (FI)

5

Citarea, in anul de raportare, în reviste indexate ISI fara FI, a unui
articol publicat anterior

Punctaj per citare

5

5

3

Citarea, in anul de raportare, în reviste de tip BDI

Punctaj per citare

3

3

4

Citarea brevetelor internationale sau nationale (raporteaza numai
primul autor)

Punctaj per citare

5

5

5

Citarea in carti internationale

Punctaj per citare

3

3

6

Statutul de Doctor Honoris Causa

Punctaj unic

50

50

1

Citarea, in anul de raportare, în reviste cotate ISI cu FI, a unui articol
publicat anterior

2

8 + 5xFI

Nu se raportează autocitările.
Se ataşează articolul din anul de raportare în care s-a făcut citarea (pag. 1,
pagina cu referinţa bibliografică în care vă rugăm să marcaţi numele Dvoastră.), sau captură Web of Science, din care să reiasă: Titlul articolului,
autorii şi adresa (instituţia la care aparţin), Revista şi anul publicării. Se vor
valida numai citările unor materiale publicate în care este precizat în mod
explicit ca şi autor/coautor numele cadrului didactic—cetătorului evaluat, iar
la partea care contine adresa acestuia apare explicit apartenenta la
Universitatea noastră.

Se ataşează coperta, pagina de gardă şi pagina în care este citarea marcat.
Se ataşează Diploma de Doctor Honoris Causa

C2. Calitatea de membru în Comitete Editoriale ( Stiintifice) si Comitete de Publicare al unor edituri sau reviste din tara si calitatea de recenzor / referent al unor articole publicate in reviste cotate / indexate ISI sau
incluse in BDI.
1

Membru în Comitetul Editorial (Stiintific) al unor reviste
COTATE/INDEXATE ISI - Web of Science

Punctaj per revista

30

30

2

Membru în Comitetul Editorial (Stiintific) al unor reviste incluse în
baze de date internaţionale (BDI)

Punctaj per revista

15

15

3

Membru în Comitetul Editorial (Stiintific) al unor reviste naţionale
cotate CNCSIS în Categoria B

Punctaj per revista

10

10

4

Membru în Comitetul de Publicare al unor reviste naţionale
recunoscute CNCSIS ( B)

Punctaj per revista

10

10

5

Recenzor / referent al unor articole publicate reviste cotate sau
indexate ISI

Punctaj unic anual

25

6

Recenzor / referent al unor articole publicate reviste incluse în baze de
date internaţionale (BDI)
Punctaj unic anual

20

Se ataşează documentul doveditor în format pdf (sau LINK spre pagina
publicaţiei);
La C3-2: prin alte academii se înţeleg instituţiile publice specializate
naţionale, de profilul Universităţii, cu consacrare academică şi coordonare
ştiinţifică, din ţară sau din străinătate.

C3. Calitatea de membru in Academii
Membru plin al unei academii de stiinte (AR, ASAS, alte academii)
1

Academia Romana (AR)

Punctaj unic

50

50

2

Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"
(ASAS) si alte academii

Punctaj unic

30

30

Membru corespondent sau asociat al unei academii de stiinte (AR, ASAS)
3

Membru corespondent al unei academii de stiinte (AR, ASAS)

Punctaj unic

20

20

4

Membru asociat al unei academii de stiinte (AR, ASAS)

Punctaj unic

10

10

4
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C4. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe si publicate ca rezumat = POSTER / Meeting abstract
1

Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de POSTER la
conferinţe internaţionale cu comitet de program - unic/prim autor (in Punctaj per rezumat publicat
limba straina)

7

7xN

2

Co-autor la Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de
POSTER la conferinţe internaţionale cu comitet de program (in
limba straina)

Punctaj per rezumat publicat

5

5xN

3

Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de POSTER la
conferinţe naţionale cu comitet de program-unic/prim autor

Punctaj per rezumat publicat

5

5xN

4

Co-autor la Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de
POSTER la conferinţe naţionale cu comitet de program

Punctaj per rezumat publicat

3

3xN

Se ataşează în format electronic copia rezumatului din volumul conferinţei.
Se raportează şi materialele tip meeting abstract.

C5. Calitatea de expert/evaluator al unor proiecte de cercetare/programe de studii
1

Expert evaluator în colective de evaluare internaţionala pentru
proiecte / activităţi de cercetare / programe de studii

Punctaj unic anual

15

15

2

Nominalizarea ca expert/evaluator în colective de evaluare naţionale
pentru proiecte/activităţi de cercetare (proiecte tip IDEI, proiecte PN Punctaj unic anual
II)

10

10

3

Expert evaluator ARACIS pentru programe de studii

10

10

40

40

Punctaj unic anual

Se punctează doar calitatea de expert, cu punctaj unic.
Se anexează documentul, sau link de confirmare a nominalizării, valabil
pentru anul de raportare.

C6. Mobilitati internationale ( profesor/cercetator la universităţi din străinătate)
1

Visiting profesor cu activitate didactica la universităţi din străinătate
(minim 1 luna) = din data de …. pana la data de …… este diferit
de mobilitati

Punctaj per deplasare

Se anexează Ordinul Rectorului.

C7. Premii obţinute
Premii naţionale (Academia Româna, ASAS -premierea rezultatelor cercetării)
1

UNIC AUTOR

Punctaj per premiu

50

50

2

PRIM AUTOR/CO-AUTORI

Punctaj per premiu

30

30

Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie, acordate de societati profesionale
4

UNIC AUTOR

Punctaj per premiu

35

35

5

PRIM AUTOR/CO-AUTORI

Punctaj per premiu

25

25

Se anexează certificatul care atestă premiul în anul raportării.

Premii naţionale obţinute printr-un proces de selecţie, acordate de societati profesionale
7

UNIC AUTOR

Punctaj per premiu

20

20

8

PRIM AUTOR/CO-AUTORI

Punctaj per premiu

15

15

10

Titluri onorifice castigate (in sport)

Punctaj unic

30

30

20

20

C8. Titlul de doctor sau cercetator postdoctoral obtinut în anul raportarii

1

Obţinerea titlului de doctor în ştiinţă în anul curent

Punctaj unic

5

Se anexează Ordinul de Ministru pentru titlul de doctor.
Titlul de cercetător postdoctoral se demonstrează prin documentul emis de
director POSDRU sau contract de finanţare în cadrul PN II., după caz, care
va fi anexat in format pdf la Fişa A.

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII
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D. IMPLICAREA ÎN DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ
D1. Proiecte de dezvoltare instituţională depuse sau aprobate
Proiecte de dezvoltare instituţională DEPUSE în competiţii
internaţionale (raporteaza directorul de proiect)

Punctaj per proiect

2

Proiecte de dezvoltare instituţională DEPUSE în competiţii naţionale
(MAKIS,Fonduri structurale) (raporteaza numai directorul de proiect)

Punctaj per proiect

3

Punctaj per proiect
Proiecte de dezvoltare instituţională APROBATE în competiţii
internaţionale (ex: Erasmus Mundus, Leonardo) (raporteaza directorul) Val.contracte - Euro (V)

1/2500

Proiecte de dezvoltare instituţională APROBATE în competiţii naţionale Punctaj per proiect
(MAKIS, Fonduri structurale).
Raporteaza numai
Val.contracte - Lei (V)
directorul sau responsabilul USAMV de proiect.

1/ 7500

1

4

20

10

20

10

Nu se anexează nici un document. Se validează numai raportările care se
regăsesc în baza internă de date a cercetării. Ca urmare, cadrele
didactice/cercetătorii vor avea în vedere transmiterea la Departamentul
Cercetare a documentelor privind proiectele depuse/aprobate şi contractele
încheiate, atât pentru competiţiile naţionale cât şi cele internaţionale, calitatea
de director/responsabil din partea USAMV CN, devizul/bugetul proiectului,
precum şi verificarea corectitudinii datelor înregistrate în baza de date a
cercetării, inclusiv în ceea ce priveşte sumele încasate în anul de raportare.

30
30+ V/ 2500
20
20+ V/ 7500

D2. Fonduri atrase (aparatură de cercetare in valoare de peste 10000 EURO)
1

Aparatură pentru cercetare achizitionata in anul de raportare.
(Raporteaza numai directorul sau responsabilul USAMV)

Val.dotari si materiale - Lei (V)

1/ 5000

V/5000

Se ataşează copie după înregistrarea din registrul de mijloace fixe.

D3. Reprezentant al universitatii la nivel naţional

1

Membru in comisii la nivel de minister sau autoritati nationale
permanente

Punctaj per nominalizare

20

20

2

Referent oficial in comisii de doctorat nationale / internationale

Punctaj per nominalizare

10

10

Se anexează documente care atestă calitatea de membru în anul raportării
sau LINK cu trimitere la pagina de membri ai comisiilor.
Se punctează o singură dată calitatea de membru şi nu fiecare participare a
comisiei în diverse acţiuni.

Se anexează Ordinul Rectorului.

Fisa de autoevaluare va fi completata NUMAI ONLINE, toate documentele solicitate SE ANEXEAZA IN FORMAT ELECTRONIC, RECOMANDAT PDF.
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