Domeniul tezei de abilitare: BIOLOGIE
Anexa 2a

FIŞA
de îndeplinire a standardelor minimale
Candidat: Șerban Andreea Iren, cu domiciliul în București, Șos. Vitan Bârzești
nr.7D-7E, bloc B, ap. 61, sector 4, data naşterii: 03.08.1975
I. Standarde şi condiţii minimale necesare şi obligatorii pentru susținerea tezei și acordarea
atestatului de abilitare, stabilite prin OMECTS nr. 6560/20.12.2012, pentru Comisia Biologie si
Biochimie
Conditii preliminare obligatorii
Realizat
Minimum doua granturi nationale în calitate de director (sau responsabil de proiect în cazul
parteneriatelor) sau unul national (în calitate de director) s i unul international (în calitate de
responsabil national)

Parametrul

Mod de calcul
Formula (1): 1 x [10+ (5 x AI1 )+c1 ] + 1
x [10+ (5 x AI2 )+c2 ] +…

1.Articole în reviste cotate ISI, ca
autor principal*
*prin autor principal se
corespondent, ultim autor

întelege

prim-autor,

c1 , c2.... numarul de citari pentru articolul 1, 2....,
preluat de pe Web of Knowledge, Google Scholar,
autorScopus, în momentul întocmirii dosarului, cu
specificarea sursei utilizate. Nu se iau în considerare
autocitarile!

2.Articole în reviste cotate ISI, ca si
contributor**

Formula (2): 0,7 x [10+ (5 x AI1 )+c1 ] +
0,7 x [10+ (5 x AI2 )+c2 ] +…

c1 , c2.... numarul de citari pentru articolul 1, 2....,
preluat de pe Web of Knowledge, Google Scholar,
** prin contributor se întelege orice pozitie, cu exceptia celor Scopus, în momentul întocmirii dosarului, cu
specificarea sursei utilizate. Nu se iau în considerare
mentionate la autor principal
autocitarile!

3.Articole în reviste indexate BDI***, ca autor
principal
*** ca si BDI sunt considerate cele recunoscute pe plan
1 x (5 x N)
stiintific international, cum ar fi (nelimitativ!):
N – numarul total de articole din categoria respectiva
Scopus(Elsevier) , CAB , ProQuest, EBSCO ,
(fara rezumate/abstract, recenzii, comemorari, note!)
CSA/Biological Sciences , Index Copernicus , SpringerLink ,
s .a.

4.Articole în reviste indexate BDI, ca si
0,7 x (5 x N)
contributor
N – numarul total de articole din categoria respectiva
(fara rezumate/abstract, recenzii, comemorari, note!)

5.Articole în alte reviste, ca autor principal

1xN
N – numarul total de articole din categoria respectiva
(fara rezumate/abstract, recenzii, comemorari, note!)

6.Articole în alte reviste, ca si contributor

0,5 x N
N – numarul total de articole din categoria respectiva
(fara rezumate/abstract, recenzii, comemorari, note!)

DA

Punctaj

139,25

204,58

30

7
-

7.Carti în edituri internationale de prestigiu****
**** editurile interna! ionale de prestigiu sunt: editurile
Universita!ilor din “Top 500”, plus (nelimitativ) Springer
Verlag, Blackwell,London Academic Press, NY: Chapman &
Hall, Kluwer Academic Press, Elsevier, Washington:
National Academy Press,Smithsonian Institution Press, Kew
Royal Botanic Gardens, Masson Paris, Sinauer, etc.

8. Carti în alte edituri internationale

100 : n

-

n – numarul de autori (ed., red., coord., în cazul
cartilor/capitolelor editate/elaborate)

70 : n

9.Carti în Editura Academiei Române

60 : n

10.Carti în Editurile Universitatilor
din Consortiu

50 : n

-

11.Carti în alte edituri din tara
12.Capitole în carti/volume, în edituri
internat ionale

20 : n

13.Capitole în carti/volume, în edituri nationale

10 : n

-

30 : n

-

10 : n

-

14.Editor/redactor/coordonator carti în edituri
internationale
15.Editor/redactor/coordonator carti în edituri
nationale

II. Condiţii minimale (punctaj) *

30: n

3,33

Minimum de puncte prevăzut

Puncte realizate de
candidat

1 – 2 (recunoastere internationala)

150

343,83

1 – 15 (performanța totala)

320

384,16

Data,
27.07.2016

Candidat,
Prof.univ. dr. Andreea Iren Șerban

