Pentru finalizarea în timp util a introducerii datelor Dvs. în aplicația http://eval.umfcluj.ro, vă
rugăm ca până la data de 15.01.2019, să introduceți datele referitoare la A. - Activitatea didactică, C.
- Recunoașterea și impactul activității, D. - Activitatea in comunitatea academică numai pentru
activitățile desfășurate în perioada 1.01-31.12.2018 în capitolul Autoevaluare 2018.
Pentru capitolul B. - Activitatea științifică de cercetare vor fi introduse datele pentru fiecare
an calendaristic la capitolul de Autoevaluare 20XX corespunzător.

Pentru a asigura uniformitatea datelor introduse, vă rugăm să țineți seama de următoarele
precizări:

Pentru toate articolele publicate, câmpurile de mai jos se vor completa astfel:
•
•
•
•

Volumul: se trece volumul(numărul) și paginile din revistă, la fel ca într-o citare
Vancouver, de exemplu 22(5): 542-6
Pagini: se trece numărul efectiv de pagini al articolului
Link-internet: se trece legătura la pagina pe care poate fi regăsit articolul, dacă
acesta nu poate fi atașat ca dovadă
Quartila: este un număr întreg, cuprins între 1 și 4 și poate fi regăsită în Web of
Science, pentru fiecare articol indexat în ISI Core Collection (pentru revistele care au
mai multe cvartile, pentru mai multe domenii, se raportează cea mai avantajoasă,
deci cea mai mică valoare)

•

Autor principal: se indică în ce calitate raportați articolul (prim autor, ultim autor,
autor corespondent sau cu merite egale cu primul; în cazul neapartenenței la
niciuna din aceste categorii, se indică doar coautor)

La cărți se atașează în format PDF pagina de gardă și cea cu descrierea CIP. Pentru capitole în
cărți, se atașează în format PDF și pagina din care rezultă calitatea autorului pentru capitolul
respectiv.
Pentru toate elementele de raportare, în afara articolelor științifice și a cărților, nu se cer
dovezi sub formă de adeverințe scanate și atașate.

La numărul de citări ISI se introduc citările deja indexate pentru anul 2018, în platforma ISI
Core Collection.
La numărul de citări BDI se introduc citările deja indexate pentru anul 2018, în platforma
Google Scholar.

La Numărul citări Hirsch se introduce indicele Hirsch actual, în conformitate cu platforma ISI
Core Collection (acest câmp se va redenumi după terminarea colectării datelor).
Activitățile raportate vor fi validate la nivel de departament
Completarea electronică, individuală, a activității științifice și didactice de către fiecare cadru
didactic reprezintă un proces important pentru crearea unei baze de date care să reflecte întreaga sa
activitate. Ea va putea fi permanent reînnoită și actualizată, pe măsură ce cadrul didactic respectiv va

mai putea raporta o realizare (de exemplu publicarea unui articol, manual, tratat, obținerea unui
brevet, etc).
Totodată, în viitor, activitatea cadrelor didactice va fi mult ușurată în cazul unor solicitări din
partea Universității sau a Facultății, referitoare la întocmirea unor rapoarte sau dosare pentru
acordarea salariilor, respectiv a gradațiilor de merit.
Pentru îmbunătățirea acestei platforme, vă rugăm să ne trimiteți pe adresa de email a
Decanatului toate propunerile de optimizare a acestei aplicații, care vor fi centralizate și vor fi
folosite la actualizarea ei.

