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MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE...I 

      UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA . 
 
 

DECANAT 

 

 

 

FIŞA DE AUTOEVALUARE 

(anuală) 
 

 
Lista  1a. Articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din străinatate cotate ISI (titlul 
articolului, autorii, denumirea revistei, vol., nr., pagina de inceput-pagina de sfârşit, anul).  
 
Lista  1b. Articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din străinatate din fluxul principal 
de publicaţii BDI (titlul articolului, autorii, denumirea revistei, vol., nr., pagina de inceput-pagina 
de sfârşit, anul, denumirea bazei de date BDI, link-ul la secţiunea revistei ). 
 
Lista  1c. Articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din străinatate care nu sunt cotate 
ISI (titlul articolului, autorii, denumirea revistei, vol., nr., pagina de inceput-pagina de sfârşit, 
anul). 
 
Lista 2. Articole ştiinţifice publicate in revistele de specialitate ale Academiei Romane (titlul 
articolului, autorii, denumirea revistei, vol., nr., pagina de inceput-pagina de sfârşit, anul) 
 
Lista 3a. Articole ştiinţifice publicate in reviste ale universităţilor (categorie A) (titlul articolului, 
autorii, denumirea revistei, vol., nr., pagina de inceput-pagina de sfârşit, anul) 
 
Lista 3b. Articole ştiinţifice publicate in reviste ale universităţilor (categorie B+,B) (titlul 
articolului, autorii, denumirea revistei, vol., nr., pagina de inceput-pagina de sfârşit, anul) 
 
 
Lista 4a. Articole ştiinţifice publicate in volumele unor conferinţe internationale cotate ISI : (titlul 
articolului, autorii, denumirea volumului, denumirea conferinţei, cu indicarea locului unde s-a 
desfăşurat si a datei, pagina de inceput-pagina de sfârşit, anul, link-ul conferinţei). 
 
 
Lista 4b. Articole ştiinţifice publicate in volumele unor conferinţe indexate in baze de date 
internationale (Inspec, DBLP, Ei, IEEE eXplore(Digital Library), etc) : (titlul articolului, autorii, 
denumirea volumului, denumirea conferinţei, cu indicarea locului unde s-a desfăşurat si a datei, 
pagina de inceput-pagina de sfârşit, anul, denumirea bazei de date BDI, link-ul conferinţei). 
 
 
Lista 4c. Articole ştiinţifice publicate in volumele unor conferinţe internationale neindexate in 
baze de date : (titlul articolului, autorii, denumirea volumului, denumirea conferinţei, cu indicarea 
locului unde s-a desfăşurat si a datei, pagina de inceput-pagina de sfârşit, anul, link-ul 
conferinţei). 
 
 
 
Lista 5. Conferinţe invitate la manifestări internaţionale (Titlul conferinţei, autorii, denumirea 
volumului în care a apărut, denumirea manifestării, cu indicarea locului unde s-a desfăşurat şi a 
datei, pagina de inceput-pagina de sfârşit, anul) 
 
Lista  6a.  Lista monografiilor de specialitate publicate in edituri consacrate din străinătate (Titlul 
monografiei, autorii, editura, localitatea in care se afla, anul aparitiei, ISBN, ISSN, nr. de pagini) 
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Lista 6b. Lista capitolelor publicate in volume din strainatate (Titlul volum, titlu capitol, autorii, 
editura, localitatea in care se afla, pagini, anul aparitiei, ISBN, ISSN) 
 
 
Lista  7a.  Lista carţilor şi monografiilor publicate in edituri din ţară recunoscute CNCSIS (Titlul, 
autorii, editura, localitatea in care se află, anul apariţiei, nr. de pagini, ISBN, ISSN) 
 
Lista  7b.  Lista carţilor şi monografiilor publicate la alte edituri din ţară şi litografii ale 
universităţilor (Titlul, autorii, editura (litografia), localitatea in care se află, anul apariţiei, nr. de 
pagini, ISBN, ISSN) 
 
Lista  8. Lista cu lucrări citate in anul autoevaluării. Se va indica pentru fiecare lucrare citată: 
autorul care citează, denumirea revistei in care se citează, vol., nr., pag. si anul. 
 
Lista 9. Lista cu lucrările publicate in volumele unor conferinţe naţionale cu referenţi şi comitet 
de program (titlul articolului, autorii, denumirea volumului, denumirea conferinţei, cu indicarea 
locului unde s-a desfăşurat şi a datei, pagina de inceput-pagina de sfârşit, anul, ISSN, ISBN) 
 
Lista 10. Lista granturilor şi contractelor de cercetare (număr contract, denumire, durata 
contractului, valoare totală, valoare eşalonată pe an) 

a) interne 
b) internaţionale 

 
Lista 11. Alte activităţi:  

a)  lista lucrărilor sub formă de preprint;  
b)  lista tezelor de doctorat finalizate (numai pentru conducătorii de doctorat);  
c) lista materialelor didactice;  
d) Conferinţe invitate / lucrări de sinteză prezentate la manifestări ştiintifice recunoscute 
în anul autoevaluării;  
e)  Brevete omologate, produse aplicate în industrie (economie) în anul autoevaluării;  
f) Membru in colectivele de redacţie ale unor reviste ştiinţifice în anul autoevaluării;  
g) Premii ştiinţifice acordate de Academia Română în anul autoevaluării;  
h) Premii acordate de MEN,CNCSIS în anul autoevaluării;  
i) Alte premii în anul autoevaluării;  
j) Membru în organizaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale în anul autoevaluării;  
k) Referent ştiinţific/expert CNCSIS în anul autoevaluării;  
l) Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale în anul autoevaluării;  
m) Membru în comisii de doctorat, recenzor în ţară sau străinătate în anul autoevaluării;  
n) Volume coordonate internaţionale/naţionale. 

 


