Anexa Nr. 2
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor
în vederea obţinerii atestatului de abilitare
(în conformitate cu Anexele nr. 20, 22 şi 23 din O.M. 6560/2012,
publicat in Mon. Of. nr. 890 bis/27.12.2012 și Hotărârea Senatului UMF “Iuliu Haţieganu” din data de 26.04.2016)
Candidat Mocan Lucian Constantin
Nr. ActiviCrt. tatea

Tipul activităților

Categorii și restricții

Subcategorii

Criterii proprii
IOSUD - UMF
„Iuliu Haţieganu”

Gradul de
îndeplinire

Cluj-Napoca
0

1

1.

2

3

4

1.1. Cărți și capitol de
cărți de specialitate (cu
ISBN) – autor/coautor

1 capitol tratat internțional
= 1 carte internațională

Internațional

1 carte publicata
in editura
internationala ca
autor principal

Național

1 carte publicata in
editura nationala ca
autor principal

Internațional

11 capitole
publicate in edituri
internationale

Național

6 capitole carte
publicate in edituri
internationale

Didactică și profesională

a.

b. Cărți publicate la
edituri naționale
ca şi coautor

6
Criteriu
indeplinit

1 carte internațioanală = 3
cărți naționale
Profesor – 2 cărți din care
una ca prim autor sau unic
autor

1.2. Cărți și capitol de
cărți de specialitate (cu
ISBN) – autor/coautor

2.1. Articole in extenso in
reviste cotate ISI Thomson
Reuters (articole în reviste
cu factor de impact) în
calitate de autor principal

Cercetare

2.

Cărți publicate la
edituri naționale
ca prim autor /
unic autor

5

Profesor – minim 6
articole

Pentru abilitare,
minim 10 articole
publicate ca autor
principal în
reviste cotate ISI
Thomson-Reuters
– evidentiate in
Web of Science
Core Collection,
dintre care minim
2 lucrari aparute
in reviste care
figurează in
cuartilele (Q) Q1
sau Q2, din
subdomeniul de

Criteriu
indeplinit
17 articole in
extenso ISI autor
principal
Din care
7 articole in Q1
4 articole in Q2

expertiză a
candidatului, din
domeniul în care
se solicită
conducerea de
doctorat
Cuartilele Q1 și
Q2 se vor lua de
pe platforma
Thompson
Reuters (fost ISI)
Journal Citation
Reports
Se vor lua în
considerare
cuartilele
corespunzătoare a
2 ani anterior
apariției
articolului
2.2.Articole in extenso în
reviste şi volume ale unor
manifestări științifice
indexate ISI sau în alte
BDI

Profesor – minim 25
articole

1 articol apărut în
revistă ISI cu IF
cuprins între 1 – 3
se echivalează cu
3 lucrări apărute
în reviste cotate în
baze de date
internaționale
(BDI) relevante
pentru domeniul
ȋn care se solicitä
conducerea de
doctorat
și
1 articol apărut în
revistă cotată ISI
cu IF > 3 se
echivalează cu 5
lucrări apărute în
reviste cotate în
baze de date
internaționale
(BDI) relevante
pentru domeniul
ȋn care se solicitä
conducerea de
doctorat

27 articole ISI cu
IF<1
16 articole ISI cu
IF>1
12 articole BDI

Criteriu
indeplinit

2.3 Granturi/proiecte
câştigate prin competiţie
(director/responsabil de
proiect)

Profesor –
minim 3
granturi/ proiecte, din care
1 ca director de proiect

Granturi/Proiecte
care au ca obiect
activități explicite
de cercetare
(conform listei
aprobate de
Senatul UMF)

2 grant national
responsabil de
proiect – parteneriat

Criteriu
indeplinit

2 granturi nationale:
director de proiect
11 granturi
nationale: membru
in echipa de
cercetare

Director de proiect:

1 grant intern:
mentor

Membru în echipa de
cercetare:

2.4 Articole publicate în
rezumat în reviste şi
volumele unor manifestări
ştiinţifice cu ISBN sau
ISSN

Profesor – minim 8
articole, din care 3 în
ultimii 5 ani

2.5. Proiecte educaţionale
şi de formare continuă

Director/responsabil/

35 articole in
rezumat dintre care
11 in ultimii 5 ani

Criteriu
indeplinit

Criteriu
indeplinit

membru

Recunoaşterea şi impactul activităţii

3.

3.1 Premii

CNCSIS: 10

1.

Universitate: 2

Criteriu
indeplinit

3.2 Citări în reviste ISI şi
BDI

Indice Hirsch 13

Criteriu
indeplinit

3.3 Prezentări invitate în
plenul unor manifestări
ştiinţifice naţionale şi
internaţionale

4

Criteriu
indeplinit

3.4 Profesor invitat
(exclusiv ERASMUS)

3.5 Membru în colectivele
de redacţie sau comitete
ştiinţifice, organizator de
manifestări ştiinţifice

NA

4

Criteriu
indeplinit

3.6 Recenzor pentru
reviste şi manifestări
ştiinţifice naţionale şi
internaţionale indexate
ISI/BDI

3
Criteriu
indeplinit

Recenzor la următoarele
reviste: Nume Jurnal
(jurnale selectate)
1. Nature
Communications
2. Advanced Drug
Delivery Reviews
3. Materials Today
3.7 Membru în comisii de
doctorat (exclusiv
preşedinte)

NA

3.8 Experienţă de
management în cercetare
şi/sau învăţământ
3.9 Participare efectivă la
manifestări ştiinţifice

Cluj – Napoca,
15.12.2016

21

Semnătura

Criteriu
indeplinit

