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FISA DE VERIFICARE

a îndeplinirii standardelor minime si obligatorii ale universităţii

pentru înscrierea la concnrsnl pentru ocuparea posturilor didactice
- anul universitar 2012-2013 -

Subsemnatul(a) ..j ..Q,~\\J d.\.\J\.~ , de cetăţenie ..2Q.\A>,-;~.:'.~ ,

domiciliat în ({ară, ad"esă) ~':':j.N0.(;.9.S.~: , fu ~f.f.19.~.~.~~; 0~.:J~'+' ,
având documentul de identitate .v..~..\ ,cu seria ~." .. , si numărul .. 4.?:?S8..r,
telefon Qţ.4S.9~%Jf..., fax .o.~f:,.1..J.\?~.p..~ ..\.. , email ..0..~"~~lJ.g.~'.~.~,~c; loo .vo .......

în calitate de candidat la concursul publicat în Monitorul Oficial al României~. 237116.07.2012

I 'd S:e&luV\"~1 .. ~JQ d' Id C .. IF 1'"pentru ocuparea postu UI e i pozitia ':;" .'L.. In statu e luncţll a acu taţII

d Ve ni 61' V-a Ve:t~ ielM d 1" ţ' .' d t I d I d . I de ~. .0. , ec a! ŞI sus In pllll OCLImen e e epllse a osa! LI e

concurs îndeplinirea standardelor minime şi obligatorii ale USAMV Cluj-Napoca pentru înscrirea

la concurs.

Standarde Minime
Asistent

Sefi ucrări

Lector
I Detinerea diplomei de doctor L./"

2 Specializare În concordanţă cu structura disciplinelor de studiu
din postul pentru care candidează - atestată prin diplomă de (..../
Iicentă sau echivalent

3 2 articole stiintifice publicate În reviste BOI sau B+, ca pl-im
autor, În domeniul de soecialitate al postului

4 5 articole stiintifice publicate în reviste BDI sau B+, ca prim
autor, În domeniul de specialitate al postului. L/

5 Calitatea de membru al echipei de cel-cetare Într-un grant
obtinut prin competitie; acest standard se poate echivala cu
calitatea de autor/coautor al unui Îndreptar de lucrări practice, i..,./'

manual/tratat de soecialitate.
6 Calitatea de autor/coautor la un Îndreptar de lucrări practice, L-----"

manual/tratat de SnCeialilate.

1. se 1'(1 Ilo/a În rubrica corespun::ă/oare,cu DA sau NU:
2. În acul echivalăriiprevă::llle la punelUl 5, slClndardl/llI1inim de la p/ll/cllf16 esle sliplimel7!C1r:
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