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Anexa 3

STANDARDE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
ŞEF DE LUCRĂRI
RADU ȘTEFAN
Pentru postul de asistent universitar şi pentru postul de şef de lucrări, punctajul
privind îndeplinirea standardelor pentru ocuparea postului didactic respectiv se calculează
conform punctajelor aferente indicatorilor din tabelul de mai jos:
Activitatea de cercetare
Publicarea tezei de doctorat
,, Contribuții privind raportul dintre calitatea efortului și compoziția
corporală la atletele junioare II în probele de semifond"- Universitatea din
Pitești
TOTAL
Indicatori/ criterii de evaluare
Granturi/ contracte de cercetare internatională obținute prin competiție

Punctaj acordat
30
30
30
Punctaj acordat
Ca director
Ca membru
35
20

Granturi/ contracte de cercetare naționale obținute prin copetiție
Contracte cu mediul social și/ sau de afaceri cu valori mai mari decât
10000 euro/ contract

15
8

6
3

TOTAL ACTIVITATE DE CERCETARE = 30
Indicatori/criterii de evaluare

Contribuția științifică

Articole/studii publicate în reviste de specialitate de
circulaţie internaţională recunoscute (reviste cotate ISI
sau indexate în baze de date internaţional specific
domeniului)
Articole/studii publicate în reviste din ţară
recunoscute în domeniu şi/sau în reviste de
specialitate din străinătate (necotate ISI)
Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
internaţional sau naţionale recunoscute (cu ISSN sau
ISBN)

Rationalization of test and control tasks in accordance
with training periodicity for juniors semi- fond female
runners II - Radu Ștefan, LPS I.B. Soter, Buzău,

Lucrări realizate
Cotate ISI
Indexate în baze
de date
internaţionale
Ţară, cotate B+,-B
în clasificarea
CNCS/ stăinătate
Ţară, recunoscute
în domeniu
Cotate IS1
Indexate în baze
de date
internaţionale
Stăinătate
Ţară

Punctaj acordat
Unic
Prim autor/
autor coordonator
15
12

Coautor
10

12

10

8

5

3

2

3

2

1

15
12

12
10

10
8

12
3
3

10
2

8
1

Scientific report physical education and sport,
proceedings of 10 th Annual International Conference
Physical Educationn and Sport, ISSN: 1453-1194, 2017
The results obtained by a group of 10 athletes in the
margaria –kalamen test, ruffier, scarite- VO2 max and
body fat index measurements - Radu Ștefan, LPS I.B.
Soter, Buzău, Scientific report physical education and
sport, proceedings of 10 th Annual International
Conference Physical Educationn and Sport, ISSN: 14531194, 2017
The scintific premises that are the base of a new
conception of the systems of driving the resistence –
Radu Ștefan, Liceul Sportiv Buzău, Scientific report
physical education and sport, Buletin științific , Seria
Educație Fizică și sport.
Tratate, monografii sau cărţi de specialitate publicate
în străinătate sau în edituri cu recunoaştere CNCS.
Punctajul este acordat pentru 100 pagini.
Manuale universitare cu ISBN. Punctajul este acordat
pentru 100 pagini.
Suport de curs sau alte material didactice pentru curs,
inclusiv biblioteca virtuală. Punctajul este acordat
pentru 100 pagini.
Prezentări multimedia - suport de curs
Suport de studio sau alte material didactice pentru
seminar/ laborator. Punctajul este acordat pentru 100
de pagini.
Antrenamentul sportiv în probele atletice de semifond
junioare II - Curs de educație fizică și sport pentru uzul
studenților – Radu Ștefan

TOTAL CONTRIBUTIE STIINTIFICA = 14

Total punctaj = 44

3

3

Stăinătate
Ţară

50
20

35
8

25
5

-

8

6

4

7

5

3

6
5

4
3

2
1
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