FIȘĂ DE AUTOEVALUARE
Activitate ştiinţifică

Numele candidatului:
Post scos la concurs:

Indicatorul

1

Denumirea indicatorului

Punctaj
autoevaluare

I1

Teză de doctorat susţinută

I2

Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură cu
prestigiu internaţional din străinătate sau la o editură
clasificată CNCS lista A sau B

I3

Traducere şi îngrijire de text-sursă istorică, publicată la o
editură cu prestigiu internaţional din străinătate sau la o
editură clasificată CNCS lista A sau B

I4

Carte cu caracter de monografie, sinteză istorică sau
traducere şi îngrijire de text-sursă istorică, publicată la o
editură din străinătate ori din România, inclusă în cel puţin
5 biblioteci publice, universitare sau ale unor foruri
academice de profil

I5

Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori

I6

Ediţie critică de documente, cu n editori

I7

Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi
aparţinând patrimoniului cultural universal; coordonare de
volum colectiv

I8

Studii în reviste din bazele de date recunoscute sau
clasificate CNCS categoriile A sau B ori publicate în
volume colective publicate la edituri cu prestigiu
internaţional sau clasificate CNCS categoriile A sau B.

I9

Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de studii prezente
în 10 biblioteci publice, universitare sau ale unor foruri academice
de profil ori în volume ale unor conferinţe

I10

Campanie arheologică finalizată cu raport prezentat într- un for
ştiinţific de specialitate şi publicat

I11

Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică

I12

Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat

I13

Coordonarea unui program editorial

I14

Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie
sau de peer review; conferinţă personală ca invitat într-o instituţie
universitară sau de cercetare internaţională; keynote speaker la o
conferinţă naţională sau internaţională

I15

Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare
sau de o societate academică din România

I16

Calitatea de Visiting professor, editor al unor reviste de
specialitate indexate în bazele de date internaţionale recunoscute
sau reviste indexate CNCS A şi B, referent ştiinţific al unor edituri
cu prestigiu internaţional sau avl unei edituri clasificate CNCS A şi
B, premii şi distincţii academice naţionale sau internaţionale

I17

Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe
internaţionale ori naţionale

I18

Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută
prin competiţie publică naţională sau internaţională

I19

Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin
competiţie publică naţională sau internaţională

Certific exactitatea informaţiilor cuprinse în prezenta fișă.

Data:
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_________________________
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