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Anexa 4 

RAPORT DE AUTOEVALUARE 
privind activitatea științifică și  performanța academică în vederea selecției în grupul 
țintă al proiectuluiPOCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare 

avansată şi aplicată în logica STEAM + Health” 
 

Candidatul 
Nume1: 
Prenume: 
Facultatea / Școaladoctorală: 
Numeleşiprenumeleconducătorului de doctorat/ mentorului: 
 

Grilă de autoevaluare a potențialului de cercetare al doctorandului/cercetătorului 
postdoctoral și a componentei științifice 

Criteriul 1:  
Performanța științifică 

Punctaj 
 

                         Observaţii/precizări2 
  
 

   

- articole publicate în reviste 
indexate/cotate ISI 
- cărți publicate la o editură de 
prestigiu ca autor unic 

5 puncte 
/articol sau 
carte 
(se pot obține 
max.40 
puncte) 

Se ataşează copie după lucrări (copertă, 
cuprins și extras din revistă/publicație), 
respectiv copie după coperțile cărţii  

- cărți publicatela o editură de 
prestigiu cu cel mult 3 autori 

3 puncte / 
carte  
(se pot obține 
max. 15 
puncte) 

Se ataşează copie după coperțile cărţii  

- articole publicate în reviste 
indexate BDI  
- cărți cu 3-5 autori 

2 puncte 
/articol sau 
carte 
(se pot obține 
max.10 
puncte) 

Se ataşează copie după lucrări (copertă, 
cuprins și extras din revistă/publicație), 
respectiv copie după coperta cărţii  

                                                           
1Încazulschimbăriinumeluiprincăsătorie, se va trece şinumeledincertificatul de naştere 
2Vor fi luate în calcul doar acele lucrări sau cărţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt în 

domeniul doctoratului și/sau cercetarii postdoctorale, b) au fost publicate în ultimii 5 (cinci) ani. 
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- articole publicate în volumele 
unor conferințe internaţionale 
cu recenzori 
- articole publicate în volumele 
unor conferințe naţionale cu 
recenzori 
- capitole în cadrul unei cărţi 
publicate la o editură de 
prestigiu 

1 punct 
/articol sau 
capitol carte     
(se pot obține 
max. 10 
puncte) 
 

Se ataşează copie după lucrare (copertă, 
cuprins și extras din revistă/publicație), 
respectiv copie după capitol  

- participări la conferințe 
naționale și internaționale în 
domeniul de doctorat 

1punct / 
participare 
(se pot obține 
max. 10 
puncte) 

Se atașează programul conferinței și alte 
documente doveditoare ale participării 
(certificat/diplomă etc.) 

- participări la proiecte de 
cercetare (competiții la nivel 
național sau internațional) 

5 puncte/ 
proiect 
(se pot obține 
max. 15 
puncte) 

Se atașează dovada (lista personal proiect, 
adeverință avizată de Centrul pentru 
managementul Cercetarii Științifice, CIM) 

Total  

 

 

Data,          Semnătura, 


