Anexa 2a
Domeniul tezei de abilitare BIOTEHNOLOGII

FIŞA
de îndeplinire a standardelor minimale
Candidat: Conf. dr. DULF FRANCISC VASILE, domiciliu CLUJ-NAPOCA, jud.
CLUJ, data naşterii 24.06.1972.

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 ingineria
resurselor vegetale şi animale.
A.1 Activitatea didactică și profesională

Minim prevăzut

Realizat

1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate
ca autor, din care:

2

2

Manuale universitare, tratate, monografii
publicate, în domeniul de doctorat, ca singur
sau prim autor cu contribuţie de peste 50%.

1

3

6

28

15

16

A.2. Activitatea de cercetare
2.1. Articole în reviste cotate ISI
Thomson Reuters şi în volume indexate ISI
proceedings, în domeniul de doctorat
2.2. Articole în reviste si volumele unor
manifestări stiinţifice indexate în alte baze de
date internaţionale.
2.3. Proprietate intelectuală, brevete de
invenţie, tehnologii şi produse omologate
2.4. Granturi/proiecte câstigate prin
competiţie
inclusiv
proiecte
de
cercetare/consultanţă (valoare de minim 10
000 Euro echivalent), în domeniul de
doctorat.
A.3.
Recunoaștere și impactul activității
3.1. Citări în reviste ISI şi BDI
3.2. Prezentări invitate în plenul unor
manifestări
ştiinţifice
naţionale
şi
internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv
ERASMUS)

-

Director/responsabil
minim 2

Director- 2

-

118 ISI
14 BDI

-

3.3. Membru în colectivele de redacţie sau
comitete ştiinţifice ale revistelor şi
manifestărilor ştiinţifice, organizator de
manifestări ştiinţifice, recenzor pentru reviste
şi manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale
3.4. Experienţa de management
3.5. Premii

Membru în colectivele de
redacţie: 1
recenzor: 20

-

Premii UEFISCDI- 13
Premiu PROF. BOLOGNA- 1
Premii USAMV Cluj-N.- 5

3.6. Membru în academii, organizaţii,
asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale
şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii
din domeniul educaţiei şi cercetării

-

-Membru corespondent al
ACADEMIEI UNGARE DE
ŞTIINŢĂ;
-Membru în asociații
profesionale: naționale- 3;
internaționale-1,

Minimum de puncte
prevăzut

Puncte realizate de candidat

100

113.84

A2. Activitatea de cercetare

260

830.89

A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii

40

964.94

400

1909.67

II. Condiţii minimale (punctaj) *
A1. Activitatea didactică şi profesională

TOTAL (A1+A2+A3)

* Punctajul se calculează pe baza fişei de sustinere a îndeplinirii standardelor minimale
specifice comisiei de specialitate CNATDCU.

Data,
12.06.2017

Candidat,
Conf. dr. DULF Francisc Vasile

