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Anexa 01: UMFTGM-REG-25-F01Ed.02 FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII PE PERIOADA 2012 - 2016 ÎN VEDEREA ACORDĂRII
GRADAŢIEI DE MERIT1
Nume Szederjesi

Disciplina ATI 1

Prenume Janos

Departament M5

I. Activitatea didactică și profesională (20%)
Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

1

Activitate de predare2

2

Introducerea unor discipline de studiu noi pe direcţii
neelaborate anterior3
Curs litografiat4 prim autor/coautor5

3

4

5

4

Îndrumător de lucrări practice prim autor/coautor

5

Cărți6 de specialitate7 apărute în edituri internaționale/edituri
recunoscute
CNCS-UEFISCDI – editor8,9,10

1 se

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

0,25 pct/ore
predare/săpt.

22.34

15 pct

15

10/5 pct

3x5=15

8/4 pct

-

40/20 pct

4x20=80

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie
Facultate

vor lua în considerare doar activitățile din ultimii 5 ani calendaristici încheiați, exceptând criteriile cu interval de timp clar specificat.
vor lua în considerare atât norma de bază cât și plata cu ora, dar se acceptă doar activitate pentru care există adeverință de la Resuse Umane; se cuantifică separat
cursurile și lucrările practice; pentru materiile de 1 semestru punctajul se împarte la 2. Nu se va multiplica cu numărul de săptămâni/semestru.
3 nu se iau în considerare disciplinele redenumite și cele fără dovezi prin care să se demonstreze caracterul de noutate în raport cu conținutul anterior al curriculelor
programelor de studiu din universitate
4 lucrări de uz intern, pentru studenți, care nu au ISBN.
5 sunt luate în considerare doar acele cursuri/îndrumătoare care pot fi dovedite (există în Biblioteca UMF, exemplar predat pentru verificare, adresa internet pentru cursurile
electronice); prezentările PowerPoint încarcate pe e-UMF sau listate nu vor fi luate în considerare
2 se
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6 orice

carte se punctează o singură dată la o singură categorie (de ex. dacă cineva este și editor și autor al unei cărți poate să o puncteze doar la o categorie) 7 carte
publicată în domeniul de activitate al autorului
8
doar carți cu ISBN; traducerile nu se vor lua în considerare; se punctează materialele care au clar menționat anul publicării și ISBN

Nr.
Crt.
6

7

8
9

10

Activitatea evaluată

Cărți6 de specialitate apărute în edituri internaționale/edituri
recunoscute
CNCS-UEFISCDI – autor principal/unic autor8,12
Cărți6 de specialitate apărute în edituri internaționale/edituri
recunoscute
CNCS-UEFISCDI – co-autor8,9,3,4
Cărți6 cu ISBN8 sub formă de CD/DVD autor
principal5/coautor11
Capitole6 în tratate sau volume colective apărute în edituri
internaționale/edituri recunoscute CNCS-UEFISCDI – prim
autor6
Capitole6 în tratate/volume colective apărute în edituri
internaționale/edituri recunoscute CNCS-UEFISCDI – coautor11

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

40/20 pct

-

40/n; 20/n pct

1,53

8; 8/n pct

-

15/5 pct/capitol

4x5=20

15/n; 5/n
pct/capitol

14x…=15.90

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie
Facultate

se consideră autori principali persoanele menționate în caseta CIP (vedetă și complementare) tipărită în interiorul cărții, așa cum a fost ea emisă de către
Biblioteca Națională a României sau echivalentul internațional; prevederea se aplică și la statutul de coordonator al unor cărți (termeni echivalenți: editor,
coordonator, sub redacția); autorii principali au statut de prim autor în accepțiunea terminologiei CNATDCU
2 se va lua în considerare calitatea de editor/coordonator
3 coautorii unei cărți, sau a unui capitol, dacă nu au statut de autor principal
4 n este numărul total de autori (incluzând autori și coautori)
5 doar primul autor menționat pe CD/DVD
6 doar primul autor al capitolului
1
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11

12

13
14
Nr.
Crt.

Participare în comisiile de elaborare subiecte la examenului
de admitere, licență, rezidențiat (comisie centrală sau de
specialitate)7
Participare la examenul de admitere, licență, rezidențiat (șef
clădire sau responsabil sală sau secretar/responsabili coli /
supraveghetor / ducere subiecte)15
Cursuri postuniversitare – director/lector8
9

Activitate de tutoriat (cu studenții)

Activitatea evaluată

8 pct/sesiune

5x8=40

4/3/2/1
pct/sesiune

1x4 + 1x2=6

3/2 pct/curs

3x3 + 11x2=31

3 pct/an

-

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

3/1 pct/an

-

15

Coordonator / îndrumător de stagiu rezidenți

16

Mentor (în cadrul proiectelor instituționale)

2 pct/an

-

17

Responsabilităţi în cadrul disciplinei10

2 pct/an

2x5=10

TOTAL
TOTAL PONDERAT (punctaj x
0,2)

Pagina/paginile
Punctaj acordat
din dosar pentru Comisie Facultate
dovezi

256.77
51.354

activitate raportată pe sesiuni de examinare (în cazul în care o persoană a participat în același an la mai multe examene – licență, rezidențiat, admitere –
toate se punctează, dacă există mai multe sesiuni ale aceluiași tip de examen într-un an – vară, toamnă – toate se punctează, dacă în cadrul aceleași
sesiuni o persoană a participat în mai multe comisii toate se punctează); se dovedește cu extras PV sau adeverință emisă de la Decanat/Rectorat
8 nu se punctează participarea la cursuri postuniversitare/perfecționare
9 se dovedește cu adeverință emisă de la Decanat
10 este necesar adeverință de la șeful de disciplină cu precizarea exactă a responsabilităților
7
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II. Activitatea științifică și de cercetare (60%)
Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

18

Articole11 publicate în extenso în reviste cotate ISI12, cu FI,
autor principal21,22,23

19

Articole19 publicate în extenso în reviste cotate ISI20 cu FI, coautor22,23,24
Articole19 publicate în extenso în reviste ISI20, fără FI, autor
principal13,141516
Articole19 publicate în extenso în reviste ISI20, fara FI, coautor11,22

20
21

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

15 (1+FI)
pct/articol

4x…=94,965

15 (1+FI)/n
pct/articol
15 pct/articol
15/n pct/articol

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie
Facultate

6x…=16.69
3x15=45
-

orice articol se poate puncta la o singură categorie din grilă
revista indexată în Master Journal List
13 se consideră autor principal primul autor, ultimul autor si autorul corespondent (poziția a doua în lista autorilor nu implică obligatoriu statutul de autor
corespondent dacă acest lucru nu apare explicit); se acceptă poziția de autor principal la toți autorii doar pentru articolele publicate în revistele din zona
roșie, pentru celelalte reviste ISI, pentru categoria de autor principal, contribuție egală se acceptă la maxim 2 autori ai articolului
14 se vor lua in considerare doar articolele ce se regasesc pe Thomson Web of Science Core Collection din urmatoarele categorii: original research article,
review/guideline, letter to editor/correspondence, case report/case presentation, editorial, proceedings paper. Nu se încadrează în acestă categorie:
recenziile altor publicații, materialele editoriale, corecțiile. Articolele cu dovada in press nu se vor lua în considerare decât există adeverință de la editor
semnată și ștampilată. Articolele care au deja număr DOI și apar pe situl revistei (chiar dacă încă nu apare în Web of Science) sunt considerate publicate
(deci nu în categoria in press).
15 se va lua în considerare factorul de impact al revistei în anul publicării; în cazul în care nu există încă FI publicat pentru anul curent atunci se va lua în
considerare ultimul factor de impact disponibil
16 persoana care a realizat și publicat o lucrare științifică alături de autorii principali; colaboratorii/investigatorii studiilor multicentrice/trialurilor publicate se
consideră drept coautori numai dacă sunt menționați și în lista de autori, nu doar în cea a investigatorilor
11
12
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Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

10; 10/n pct/articol

5x10+10.595=60.59

22

Articole19 publicate în extenso în reviste B+ sau BDI17,
autor principal21 / coautor11

23

Articole19 publicate sub formă de cărți cu ISBN8 (colecție
de articole) autor principal21/coautor11

5; 5/n pct/articol

-

24

Articole19 publicate în extenso în reviste B, autor
principal21 / co-autor11
Articole19 publicate în rezumat în reviste și volumele unor
manifestări științifice, cu ISBN sau ISSN, indexate ISI –
prim-autor / coautor
Articole19 publicate în rezumat în reviste și volumele unor
manifestări științifice cu ISBN sau ISSN – prim-autor /
coautor

3; 3/n pct/articol

-

4; 4/n pct/articol

4/5=0.8

2; 2/n pct/articol

2+2/4+2/6=2.83

25

26

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie
Facultate

se consideră articole B+ cele recunoscute de CNCS-UEFISCDI (fost CNCSIS), se consideră articole BDI cele care se regăsesc în baze de date
internaționale în anul publicării (excluzând
Google Scholar, acesta fiind doar un serviciu de indexare)
17
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27

28

29
30

Nr.
Crt.

31

Grant/proiect18 câștigat prin competiție internaţională19 –
director/responsabil proiect în cadrul instituției/membru în
proiect20,21,22
Grant/proiect26 câștigat prin competiție națională director/responsabil proiect în cadrul instituției/membru în
proiect28,30
Grant/proiect26 câștigat prin competiție internă31 director/membru în proiect30,23
Proiecte de formare continuă și de dezvoltare
instituțională – coordonator institutional/responsabil
partener 30,24
Activitatea evaluată

Proiecte de formare continuă și de dezvoltare instituțională –
experți pe termen lung/termen scurt30,33

60/30/15 pct

-

30/15/8 pct

1x30=30

15/5 pct

-

20/10 pct

2x10=20

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

6/3 pct

1x3=3

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie
Facultate

activități de cercetare desfășurate în baza unui proiect/teme științifice, câștigat prin competiție, în cadrul unui contract de finanțare în care universitatea
este parte contractantă; prevederea ca universitatea să fie parte contractantă nu se aplică dacă titularul grantului/proiectului, în momentul contractării nu
era angajat al UMF sau dacă este câștigătorul unui grant individual sau este directorul de proiect al unui grant colectiv în care este menționată afilierea la
UMF; se dovedește prin copie dupa contractul de finanțare semnat de părțile implicate și (la nevoie) lista personalului proiectului dacă numele candidatului
nu apare explicit pe pagina de contract
19 competițiile naționale ale altor țări nu se vor raporta ca și competiții internaționale
20 bursele POSDRU nu se raportează ca și contracte sau granturi de către bursieri (caștigătorii burselor POSDRU sunt considerați grup țintă)
21 nu se raportează la aceasta categorie contractele POSDRU
22 se vor puncta doar proiectele care pot fi dovedite: în cazul proiectelor caștigate prin competiție internațională sau națională prima pagină a
contractului și lista cu membrii proiectului, în cazul granturilor interne este necesară o adeverință eliberată de prorectoratul științific sau de
departamentul proiecte al UMF 31 nu se includ aici granturile cu finanțare exclusiv privată
23 granturile interne ale UMF se raportează la această categorie
18
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32

Contract de cercetare/dezvoltare încheiat cu agenţi
economici/instituții, derulat prin UMF24 – director, responsabil
proiect sau investigator

2 pt. fiecare 1000
Euro din valoare
proiect

2x5=10

33

Contract de cercetare/dezvoltare încheiat cu agenţi
economici/instituții
(inclusiv cu alte instituții cu afiliere recunoscută), derulat prin
UMF34 – membru35
Studii multicentrice internaţionale / naționale - investigator
principal25
Studii multicentrice internaţionale / naționale - membru în
echipa de cercetare36

2/n fiecare 1000
Euro valoare
proiect

-

3/2 pct

-

2/1 pct

4x2=8

5/3/1 pct

-

12/6/3 pct/stagiu

-

3/1 pct/an

-

1 pct/lucrare

11x1=11

34
35
36

Proiecte depuse în competiții internaționale/naționale/interne26
27

37

Stagii de perfecționare în instituții din străinătate : peste 6
luni / 1-6 luni / 1 săptămână - 1 lună28

38

Coordonator/membru cerc științific studențesc29

39

Lucrări publicate sub formă de rezumat, de către studenți, la
conferințe științifice41

aici se vor include granturile cu finanțare exclusiv privată; se dovedește prin adeverință de la prorectoratul științific sau
departamentul proiecte UMF 35 n este numărul de membrii (incluzând și directorul de proiect)
25 se pot puncta doar activitățile dovedite prin copie după contract
26 pot fi incluse doar proiectele declarate eligibile și dovedite prin acte (adeverință, liste de eligibilitate UEFISCDI, etc.)
27 excluzând Erasmus, CEEPUS și alte mobilități de predare prin programe internaționale
28 nu se punctează stagiile de sub o săptămână; se punctează doar acele deplasări ce pot fi dovedite (copie după ordin de deplasare completat și semnat,
adeverință coordonator stagiu/laborator)
29 se poate puncta doar dacă există dovada acestei activități (cerc științific înregistrat la Decanat cu prezentări la Marisiensis, TDK sau alte manifestări
științifice)
24
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Nr.
Crt.

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

30

40

Lucrări de licență sau masterat coordonate sau îndrumate
(numai cele deja susținute)42

3 pct/lucrare

21x3=63

41

Teze de doctorat validate de CNATDCU în ultimii 5 ani
calendaristici43
Premii obținute pentru lucrări publicate sau prezentate la
manifestări științifice internaționale/naționale31

10 pct/teza

-

5/3 pct

2x3=6

10 pct

-

20 pct

-

30 pct

-

42
43
44
45

III.

Obținerea masteratului32
Obținerea doctoratului
Obținerea abilitării

45

47
48
Nr.
Crt.
49

TOTAL

371.89

TOTAL PONDERAT (punctaj x 0,6)

221.333

Punctaj acordat
Comisie
Facultate

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie
Facultate

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie
Facultate

Activitatea în comunitatea academică și recunoaștere națională și internațională (20%)

Nr.
Crt.
46

45

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Activitatea evaluată

Citări33 în reviste ISI
47

Indice Hirsch

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

10 pct/citare

10x42=420

Indice Hirsch x 20

4x20=80

34

15 pct

-

Activitatea evaluată

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

50 pct

-

Brevete de invenție omologate

Membru al Academiei Romane sau al Academiei de Științe
Medicale35
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50

Premii, distincţii, medalii acordate de instituţii ştiinţifice sau
societăţi ştiinţifice internaţionale/naţionale36

5/3 pct

-

51

Conferințe invitate la manifestări științifice
internaționale/naționale37
Membru în organizarea unor manifestări științifice
internaționale/naționale38
Coordonarea unor manifestări şi activităţi educative, sportive,
artistice (competiţii şi activităţi sportive)/ evaluarea
cunoştinţelor de limba română sau engleză a studenţilor
străini
Redactor șef/Membru în colectivele redacționale reviste ISI

4/2 pct/prezentare

9x2=18

5/3
pct/manifestare
3/2 pct

7x3=21

10/5 pct/revista/an

-

6/3 pct/revista/an

-

52
53

54
55

Redactor șef/Membru în colectivele redacționale reviste BDI și
reviste recunoscute național (B+, CNCS-UEFISCDI)

-

se punctează lucrările la care este menționat explicit cadrul didactic ca și îndrumător sau coordonator (și nu ca autor); se punctează doar activitățile
ce se pot dovedi; articolele la care cadrele didactice figurează ca autori pot fi punctate la categoria rezumate în reviste și volumele unor manifestări
științifice, cu sau fără indexare ISI 42 se punctează doar cele care pot fi dovedite prin acte 43 pot obține puncte doar coordonatorii de doctorate
31 se includ în această categorie și articolele premiate UEFISCDI, precum și premierea unor lucrări științifice de societăți profesionale de nivel național sau
internațional
32 se punctează doar dacă a fost obținut de la ultima promovare
33 se raportează pentru toată activitatea (nu numai pentru ultimii 5 ani calendaristici) conform Thomson Web of Science Core Collection cu
excluderea autocitărilor (pentru a putea fi punctată este necesară depunerea la dosar listat a "Citation Report" creat de Web of Sciences; nu se vor
include citările grupului de autori pentru studiile multicentrice (ghiduri) 47 conform Thomson Web of Science Core Collection, este necesară
depunerea „Citation Report”
34 se raportează pe întreaga activitate (nu numai pentru ultimii 5 ani calendaristici); se punctează doar activitațile pentru care sunt depuse dovezi
35 se punctează indiferent de momentul obținerii statutului
36 nu se punctează la aceasta categorie premiile obținute pentru lucrări prezentate sau publicate; include și titlul de Doctor Honoris Causa
37 se punctează doar dacă există invitație scrisă sau mențiune clară în programul științific al manifestării; nu sunt incluse prezentarile orale a unor lucrări
științifice; se ia în considerare autorul-prezentator; nu sunt luate în considerare prezentările pentru societăți comericale sau în scopul de prezentare al unor
produse farmaceutice sau dispozitive medicale; nu sunt luate în considerare prezentările la congresele studențești (Marisiensis, TDK, etc)
38 este necesară depunerea de dovezi (de ex. copie după caietul conferinței); se includ atât membrii comitetului științific cât și membrii comitetului de
organizare dar pentru aceeași conferință se poate puncta o singură dată
30
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56

Recenzor reviste ISI/BDI39

3/2 pct/activitate

2x3+1x2=8

57

Expert activ organisme internaționale /naționale (ARACIS,
MS, MEC), membru CNATDCU40

15/10/organism

-

58

Președinte/Membru în conducerea unor societăți științifice
internaționale
Președinte/Membru în conducerea unor societăți științifice
naționale
Președinte/Membru în conducerea unor filiale ale societăților
științifice naționale

20/10 pct

1x10=10

8/4 pct

1x4=4

4/2 pct

-

4/3/1 pct/an

-

Punctaj/activitate

Autoevaluare
(Nr. realizări x
punctaj unitar)

6/3 pct/an

4x6+4x3=36

10/5/an

-

20/15/10/10/5/an

-

1 pct/comisie55

6x1=6

59
60
61

Nr.
Crt.

Funcții de conducere la nivel de Departament: Director
Departament / Șef
Activitatea evaluată

Disciplină / Membru în consiliul departamentului
62

Membru în Senat/Consiliul Facultății

63

Membru în conducere la nivel de facultate: Decan/Prodecan

64

65

Membru în conducere la nivel de universitate:
Rector/Prorector/Președinte
Senat/Director Școala Doctorală/Secretar academic
prorectorat
Comisie de îndrumare doctoranzi

66

Comisie susținere doctorat/abilitare, referent de specialitate

39
40

2 pct/comisie55

doar activitățile dovedite prin adeverință de sistem (Editorial Manager) sau editor
se punctează doar dacă există dovada activitații în perioada de raportare

Pagina/paginile
din dosar pentru
dovezi

Punctaj acordat
Comisie
Facultate
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67

68

69

70

Membru în comisii de lucru, permanente sau numite temporar,
ale facultății sau universității (se punctează fiecare comisie in
parte)56,57
Membru în comisii ocupare posturi didactice sau examen
specialitate, primariat și titularizare pe post prin MECS sau
MS56
Întocmire de dosare de acreditare sau autorizare (instituționale
sau pe programe de studiu): persoana de contact/membrii
comisiei numite de către
Facultate/Universitate58
Profesor invitat la universități externe din străinătate / țară38

3 pct/realizare

1x3=3

2 pct/comisie

15x2=30

30/20 pct/dosar

-

4/2/invitație

-

TOTAL
TOTAL PONDERAT (punctaj x 0,2)

636
127.2

TOTAL GENERAL PONDERAT CALCULAT DE CĂTRE CANDIDAT ____________________401.687_____
Nume şi prenume: Szederjesi Janos
Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
Data: 17 februarie 2017

Semnătura_________________________________________

TOTAL GENERAL PONDERAT CALCULAT DE CĂTRE COMISIE__________________________________________
Nume şi prenume președinte comisie de evaluare: ________________________________________________ Confirm veridicitatea datelor

Data:________________________Semnătura_________________________________________

