FORMULAR

COD: PO-CSUD.1 – F2

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universitătii

FIȘA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂȚII
CANDIDAT:ZUGRAVU GHEORGHE ADRIAN
Condiţii
A. Doctor

Îndeplinire condiţii
Diploma de Doctor în domeniul INGINERIE INDUSTRIALA
Standarde indeplinite, conform Comisiei CNATDCU Nr. 14, Ingineria
B. Îndeplinirea standardelor minime naționale conform
resurselor vegetale și animale
OMECTS nr. 6560/20.12.2012; MO, I, 890 si
Anexată: Fişa de calcul si de sustinere a indeplinirii standardelor
890bis/27.12.2012 pentru PROFESORUNIVERSITAR
minimale specifice domeniului, in acord cu realizarile mentionate:
Condiții minimale [Punctaj]
Minim prevăzut
Realizat
A1. Activitatea didactică şi profesională
100
759
A2. Activitatea de cercetare
260
869.60
A3. Recunoaşterea şi impactul activităţii
40
423.25
TOTAL (A)
400
2051.85
Condiții minimale obligatorii pe subcategorii [Număr]
Minim prevăzut
Realizat
A.1.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate
2
18
A.1.2.1. Manuale didactice
1
A.1.2.2. Îndrumare de laborator / aplicaţii
1
A. 2.1.2. Articole în reviste cotate şi în proceedings
6
7
indexate ISI Thomson Reuters şi brevete de invenţii
A. 2.1.2. Articole în reviste şi în volume ale unor
manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date
15
46
internaţionale
A. 2.1.4. Granturi câştigate prin competiţie
2
3
(director / responsabil)
D. Condiții medii minime
- media anilor de studii (Licență + Master): 8.73
8,00 – media anilor de studii (Licenţă+Masterat)
- media examenelor de diplomă (Licență + Master): 10
9,00 – media examenelor de diplomă (Licenţă+Masterat)
Diploma de Licență, Economia si gestiunea productiei
agroalimentare - 8.73
Diploma de Licență, Automatica si informatica industriala – 8.75
Diplomă de Studii Aprofundate / Master, Sisteme cu inteligenta
artificiala in conducerea proceselor
Alte Diplome – Diploma de doctor – Model de sistem
informational de gestiune a resurselor din acvacultura
Alte Certificate: Curs postuniversitar de profesionalizare
psihopedagogica si metodica, Didactica invatamantului la
C. Atestarea studiilor (diplomă + Foi Matricole) şi a
distanta, curs de formare limba engleza
altor realizări profesionale
Alte Acte de atestare a studiilor/realizarilor profesionale:
certificat de absolvire stagiu de pregatire in cadrul proiectului
Horizon 2020, Marie Skłodowska - Curie Research and Innovation
Staff Exchange (H2020-MSCA-RISE-2014), nr 645691 – ECOFISH,
Researches on the potential conversion of conventional fish farms
into organic by establishing a model and good practice guide
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Candidat,

