Criterii de evaluare a rezultatelor cercetării ştiinţifice:

INDICATORI
PUNCTAJ
6 puncte / număr de autori
1. Articole publicate în
reviste de specialitate cotate
ISI,
2 puncte / număr de autori
2. Articole publicate in
reviste neindexate
1 punct / număr de autori
3. Participări la conferinţe internaţionale
Comunicare orală
2 punct/ număr de autori
Poster
1 punct/ număr de autori
4. Participări la conferinţe naţionale
Comunicare orală
1 punct/ număr de autori
Poster
0,5 puncte/ număr de autori
5. Participări la workshop-uri, scoli de vara
Internaţionale
3 puncte x număr
naţionale
1,5 puncte x număr
6.Participări la contracte de cercetare (director)
Proiect international
10 puncte x număr
Proiect national
8 puncte x număr
7.Participări la contracte de cercetare (membru)
Proiect international
5 puncte x număr
Proiect national
4 puncte x număr

PUNCTAJ ACORDAT

Conform Criteriilor de evaluare a rezultatelor cercetării ştiinţifice, se stabileste clasamentul
participantilor la concurs. Primului clasat i se acorda 4 puncte, iar urmatorilor clasati li se acorda,
proportional, un punctaj egal cu 4 inmultit cu raportul dintre punctajul lor si punctajul primului
candidat.

Observatii:
1.Se vor introduce explicit la fiecare sectiune (1-7) din tabelul de mai sus:
- lucrarile publicate (autori, titlul lucrarii, titlul revistei, volumul, an, pagina)
-lucrarile prezentate la conferinte (autori, titlul lucrarii, numele conferintei, tipul de prezentare –
poster sau oral). Se va preciza daca lucrarea a fost prezentata de catre doctorand.In caz contrar,
punctajul se reduce la jumatate.
-proiectele la care au fost sau sunt membri (numele proiectului, perioada de desfasurare)
+adeverinta de la directorul de proiect care sa ateste ca sunt membri in echipa proiectului
In ultima coloana, se va introduce punctajul calculat!

2. Se vor anexa lucrarile
3. Se vor aduce adeverinte pentru participari la conferinte , scoli de vara, workshopuri

INTERVIUL consta dintr-o prezentare PowerPoint de max 20 min in care se va puncta:
-Relevanta temei de cercetare si obiectivele propuse
-Potenţialul de inovare

