FISA EVALUARE
GRADATIE DE MERIT

Nume:
Functia actuala:
Institutia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Departament:

1.Activitate didactica (40%) - Maxim 40 puncte
TOTAL PUNCTAJ=
Nr
crt.

I1

Denumirea indicatorului

Introducerea unor cursuri noi, pe direcţii
neelaborate anterior

I3

- curs nou apărut în planul de învăţământ
+ material curs (electronic sau listat):
3p/curs, maximum 3 cursuri;
- capitole noi în cursuri existente în
planul de învăţământ + material curs
(electronic sau listat): 1p/capitol,
maximum 4 capitole.

Suporturi de studiu pentru seminarii

- 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;
- suport de curs susținut la alte instituții
de învățământ superior din țară și din
străinătate – 4p/suport nivel național;
5p/suport curs în străinătate, maxim 2
materiale

Carţi, monografii, tratate publicate în
edituri recunoscute

- cărţi în edituri internaţionale A1:
20p/lucrare;
- capitole de cărţi în edituri internaţionale:
10p/capitol, max. 5 capitole;
- cărţi în edituri recunoscute CNCSIS:
5p/lucrare, max. 5 carti
- capitole de cărţi în edituri recunoscute
CNCSIS: 1p/capitol, max. 5 capitole
- editor carte în editură internaţională:
5p/carte, max. 2carti
- editor carte în editură naţională:

I2

Punctaj
realizat

1

2p/carte, max. 2carti
Observaţie:
Punctajul se împarte diferențiat:
Coordonator carte 3p – pentru fiecare
coautor câte 1p
- elaborare de material didactice pentru
dotarea cabinetelor metodice și a
laboratoarelor 3p – maxim 3 materiale
2.Activitate de cercetare si stiintifica(reprezinta 30%) – Maxim 30 puncte
TOTAL PUNCTAJ=
Ind.
I1

I2

Denumirea indicatorului
Punctaj
Contribuții în extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în Web of 3 + (3 x IF)
Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal cu p, realizate în calitate de autor
principal
Contribuții în extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în Web of
3 + IF
Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau în reviste neindexate Web of
Science (IF = 0), dar indexate în cel puțin două baze de date internaționale
recunoscute, din care în cel puțin una se regăsește în format in extenso (full-text),
realizate în calitate de autor principal

I3

Contribuții in extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în Web of
Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal cu p, realizate în calitate de co-autor

(3 + IF) / n

1

I4

Lucrări in extenso (tip proceedings) indexate WoS sau altă BDI recunoscută, realizate
în calitate de autor principal, publicate în volumele unor conferințe internaționale, cu
relevanță pentru domeniul de abilitare, disponibile în format full-text în cel puțin o
BDI
Lucrări in extenso (tip proceedings) indexate WoS sau altă BDI recunoscută, realizate în
calitate de co-autor, publicate în volumele unor conferințe internaționale, cu relevanță pentru
domeniul de abilitare, disponibile în format full-text în cel puțin o BDI

1/n

I5
I6
I7

I8

I9

I10

Brevete de invenție / drepturi de autor / mărci înregistrate OSIM/ORDA, ca urmare a
3/n
unui demers de inovare științifică în vederea elaborării de materiale curriculare, teste
psihologice sau educaționale, teste motrice / funcționale, softuri specializate etc.
Citări ale publicațiilor candidatului în lucrări indexate Web of Science (autocitările
0.5
sunt excluse)
Alte citări ale publicațiilor candidatului (autocitările sunt excluse)
m / 10
I8.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)
I8.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în baza de date Scopus (altele decât cele
deja incluse la I16) (m = 1)
I8.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în alte surse academic identificabile prin
Google Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)
Keynote speaker (comunicare științifică în plen) la conferințe internaționale (m = 3) /
2xm
naționale (m = 1)
Membru în comitetul științific (A) / Referent științific pentru evaluarea și selecția
lucrărilor unei conferințe (B) / Membru în comitetul de organizare (C) / Coordonator
simpozion (Chair) (D) (se punctează o singură calitate / conferință)
I10.1 Conferințe internaționale (m = 3)

1xm

2

I10.2 Conferințe naționale (m = 1)
I11
I12

I13

I14

I15

I16

I17

I18

I19

Coordonator al unei colecții de carte
Redactor șef / editor sau membru în comitetul editorial al unei reviste cu comitet
științific și peer-review
I12.1. Revistă indexată Web of Science (m = 3)
I12.2. Revistă indexată în cel puțin două BDI (m = 1)
I12.3 Revistă indexată într-un BDI (m = 0.5)
Premii și distincții
I13.1. Premii pentru activitatea științifică oferite de către instituții sau asociații
științifice / profesionale internaționale (m = 3) sau naționale de prestigiu (CNCS, etc.)
(m = 1) (nu sunt incluse granturile de deplasare sau premierea articolelor din zona
roșie, galbenă etc.)
I13.2. Obținerea în activitate a unor rezultate de prestigiu privind promovarea țării și a
învățământului românesc (de exemplu distincțiile, medaliile primite de către sportivi,
antrenori, alți specialiști pentru rezultate la JO, CM, CE etc., oferite de Președinția
României, MENCS, MTS etc.)
Director al unui grant finanțat / instituția coordonată
I14.1 Director grant de cercetare cu relevanță publică largă obținut prin competiție
internațională, acordat de către o agenție / instituție internațională (m = 3)
I14.2. A. Director grant de cercetare cu relevanță publică largă obținut prin competiție
națională / B. Coordonator echipă România pentru un grant de cercetare cu relevanță
publică largă, obținut prin competiție internațională
(m = 1)
I14.3. A. Director sau coordonator partener al unui grant de dezvoltare instituțională
(de exemplu tip POSDRU, Erasmus +,POR etc.) /B. Director sau coordonator partener
al unui grant de cercetare cu relevanță specifică (de exemplu finanțat de către o
companie), obținut prin competiție națională sau internațională / C. Coordonator
partener pentru un grant de cercetare cu relevanță publică largă, obținut prin
competiție națională (m = 0.5)

6
4xm

Membru în echipa unui grant finanțat / instituția coordonată
I15.1 Membru în echipa unui grant de cercetare cu relevanță publică largă obținut prin
competiție internațională sau națională (m = 1)
I15.2. Membru în echipa unui grant de cercetare cu relevanță specifică sau a unui
grant de dezvoltare instituțională obținut prin competiție internațională sau națională
(m = 0.5)
I16.1. Depunere aplicaţie grant internaţional în calitate de director
I16.2. Depunere aplicaţie grant naţional în calitate de director

3xm

4xm

9xm

2
1

Activitate de mentorat / îndrumare
I17.1. Conducător științific / membru în comisia de îndrumare sau de evaluare a
1 / 0.5
tezelor de doctorat (punctajul total la 17.1 este plafonat la maximum 5 puncte)
I17.2. Mentor cu rol oficial de îndrumare a unor cercetători postdoctorali
1
Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de către Senatul
2
Universității sau Consiliul Științific al Institutului de cercetare
Membru în grupul de experți
1xm
I19.1. Comisii / consilii științifice sau organisme internaționale (de exemplu
UNESCO, UNICEF, CIO, Federații internaționale pe ramuri de sport etc.) (m = 3)
I19.2. Comisii / consilii științifice sau organisme naționale (CNATDCU, CNCS,
3

ANCS, ARACIS sau alt grup de lucru consultativ / de lucru la nivelul MENCS sau la
nivel interministerial, alcătuit ca urmare a unui ordin emis de MENCS sau de către un
alt for ministerial (m = 1)
3.Activăţi în comunitatea academică si cu studentii (30%) – Maxim 30 puncte
TOTAL PUNCTAJ=
Nr
crt.
I1

I2

I3

I4

I5
I6

I7

Denumire indicator
Conducerea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti şi
coordonarea unor activităţi educative-proiecte de
antreprenoriat pentru studenti
Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu diferite
asociaţii profesionale de profil, cu instituţii publice, ONGuri etc.
Organizarea și implicarea in activitățile de voluntariat ale
studenților
Organizarea si desfasurarea activităților didactice cu
caracter practic în cadrul stagiilor practice/promovare,
participare cursuri postuniversitare sau de formare
profesionala

Precizari, punctaj
1/cerc stiintific; maxim 3cercuri

1/Pe activitate/ parteneriat;
Maxim 5 parteneriate
1/Pe curs/ activitate de consultanţă/
program
1/activitate practica
2/curs postuniversitar
Maxim 5 activități

Organizarea de conferinţe şi sesiuni ştiinţifice studențești - 1p/conferinţă;
sub egida facultăţii
- 5p/lot naţional seniori
Antrenor lot naţional/Medic/kinetoterapeut
- 3p/lot naţional juniori
- participarea la comisii de admitere
licenţă: 1p/comisie/an;-maxim 5p
- participarea la comisii de admitere
masterat: 1p/comisie/an; -maxim 5p
- participarea la comisii de susţinere a
a lucrărilor de licenţă şi disertaţie:
1p/comisie/an;max.5
- promovarea imaginii facultăţii în
acţiuni
organizate
la
nivelul
universităţii/departamentului:
Activitate desfăşurată la nivelul departamentului sau
1p/an;max. 5
facultăţii
- elaborare orar: 0.5p/orar/program de
studii/semestru; max. 5
- participarea la alte comisii pentru
îmbunătăţirea procesului de
învăţământ (elaborare site facultate
etc.): 2p/an; max. 5
- membru în comisii de alcătuire a
bazei de date a facultăţii (evaluari
programe studii, acreditări), 5p/raport
-activitate de voluntariat la nivelul
4

universităţii sau la nivelul comunităţii
academice naţionale: 1p/activitate;
- membru în Senatul universității – 2p
- membru in consiliul facultății - 1p
- coordonare lucrări pentru obținerea
gradului didactic I – 1p/lucrare –
maxim 5 lucrări
- organizator competiții sportive
studențești: 1p/acțiune - max.3 acţiuni
- premii obținute în competiții sportive
de nivel național /internațional în
calitate de conducător al unei echipe
sportive
1p- național; 2p – internațional
- obținerea titlului de maestru al
sportului – 5p
- tutori de an de studiu – 3p
- arbitru național/internațional – 1p/3p
- membru în comisii de elaborare a
unor materiale la nivelul ministerului
învățământului – 3p/comisie
- membru în conducerea organizațiilor
sportive de nivel național/internațional
-1p/organizație.

Decan,
Prof. univ. dr. Dănoiu Mircea
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