ANEXA 5
UNIVERSITATEA
Facultatea de
Domeniul de licenţă
Programul de studii
TABEL PRIVIND INDEPLINIREA INDICATORULUI
„Cadrele didactice titulare* au pregătirea iniţială, sunt doctori / doctoranzi şi cercetează în domeniul în care se includ disciplinele din postul ocupat.”

Nr.
crt.

Gradul didactic, numele
şi prenumele titularului
vârsta / vechimea în
învăţământul superior

1.

(exemplu)
Prof. dr. ing. Ion Ionescu
50 / 26

Disciplinele din cadrul
programului de studii incluse în
postul didactic şi tipul activităţii
desfăşurate (curs, seminar,
lucrări, proiect)
Inteligenţă artificială, curs
Roboţi industriali, curs şi proiect

Competenţa cadrului didactic titular în disciplinele din postul didactic
Universitatea/
Numărul de cărţi, numărul de lucrări ştiinţifice,
Specializarea
facultatea/
numărul de brevete în domeniul disciplinelor din
la masterat/
specializarea
doctorat
postul didactic ** conform Anexelor 5.1, 5.2 etc
absolvită
2 cărţi (B1, B3); 2 lucrări indexate ISI/BDI (C1,
Universitatea
C12); 4 brevete de invenţie (E1-E3, E5)
Tehnică din Cluj Doctorat în
/ Facultatea de
automatizări teza (A); 7 cărţi (B2, B4, - B9; 21 lucrări indexate
Electrotehnică /
industriale
ISI/BDI (C2-C11, C13-C23); 12 lucrări în rev. şi
Electromecanică
vol. conf. (D1-12); 4 brevete (E4, E6-E8)

Constatări privind
îndeplinirea
indicatorului

2

3

4

5

6

* Din statul de funcţii cumulativ al tuturor disciplinelor şi tuturor activităţilor didactice desfăşurate în cadrul programului de studii evaluat.
D – Lucrări publicate în ultimii XX ani în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi (neindexate);
** Se indică numărul pe următoarele tipuri de lucrări:
A – teza de doctorat
B – Cărţi şi capitole în cărţi publicate în ultimii XX ani
C – Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii XX ani

pentru lucrările publicate în volume de conferinţe se selectează de maximum 20 articole.
E – Brevete acordate în întreaga activitate.
Persoanele incluse în tabelul de mai sus anexează câte o listă de lucrări după modelul de mai jos.

îndeplinit

ANEXA 5.1
(Pentu următoarele cadre didactice se adaugă Anexele 5.2, 5.3. etc.)
Universitatea
Facultatea
Catedra
Prof. dr. ing.

LISTA
lucrărilor ştiinţifice în domeniul disciplinelor din postul didactic

A. Teza de doctorat

B. Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 anii
1.

C. Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 anii
1.
D. Lucrări publicate în ultimii 10 anii în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi
(neindexate)
- Reviste
1.
- Selecţie cu maximum 20 lucrări în volume de conferinţe
1.
E.
1.

Brevete obţinute în întreaga activitate

Data:
E – Brevete (pentru întreaga activitate)

Semnătura:

