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NORME
referitoare la premierea rezultatelor obținute de cadrele didactice și cercetătorii Facultății de
Agronomie pe parcursul anului calendaristic anterior
Art. 1. Scop:
Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi
recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal
internaţional.
Art. 2. Participanţi:
- cadre didactice și cercetători afiliaţi Facultății de Agronomie din cadrul Universității din Craiova;
Art. 3. Pentru premierea rezultatelor obţinute de cadrele didactice titulare şi cercetătorii proprii pe parcursul
anului calendaristic anterior se au în vedere următoarele rezultate:
(i) Rezultate ale cercetării, materializate prin publicarea de articole în reviste cotate ISI Web of
Science, cu factor de impact;
(ii) Brevete de invenție omologate OSIM;
(iii) Premii I, II și III obținute la concursurile studențești internaționale și naționale, cu studenți sau
echipe de studenți.
4. Criterii de eligibilitate:
4.1. Articolul științific conţine menţiunea afilierii instituționale (Universitatea din Craiova - Facultatea de
Agronomie) a autorilor care solicită premierea;
4.2. Se premiază doar articole publicate în reviste indexate ISI (conform definiţiilor din Anexa 1) care au
încadrarea “document type” ca (1) “article”; (2) “review” și factorul de impact f ≥ 0,7;
4.3. Se premiază articole publicate de către cadrele didactice şi cercetătorii proprii pe parcursul anului
calendaristic anterior, care nu au mai beneficiat de premiere;
4.4. Premiul se acordă o singură dată pentru un articol. Dacă din colectivul de autori ai articolului științific fac
parte și cadre didactice/cercetători care aparțin altor instituții din cadrul UCV sau altor instituții din România,
premiul se va acorda pe articol ca și cotă parte ce revine doar autorilor care aparțin Facultății de Agronomie
din cadrul UCV.
Exemplu: Presupunem că articolul științific acceptat pentru premiere are 4 autori, dintre care doar 2 autori
sunt afiliați Facultății de Agronomie din cadrul UCV, premiul acordat pe articol va fi în cuantum de 50% din
valoarea stabilită pentru un articol științific premiat în anul de referință;
4.5. Se admit maxim 2 articole publicate în același volum / ediție;
4.6. Cererea de finanțare (Anexa 2) va fi depusă de către primul autor sau primul co-autor afiliat Facultății
de Agronomie din cadrul UCV.
4. Criterii cuantificabile de evaluare:
4.1. Pentru articolele publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters se va utiliza punctajul :

(25+20*factor impact) / număr autori
4.2. Pentru articolele publicate în volume indexate ISI proceedings se vor acorda 25 puncte/ articol/ număr
autori.
Aprobat în Ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Agronomie din ______________

DECAN,
Conf. univ. dr. Radu Lucian PÂNZARU

Anexa 1
Definiţii
O revistă indexată ISI este o revistă indexată în ISI Science Citation Index Expanded,
Reuters.

Thomson

O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează şi publică factorul de impact
în Journal Citation Reports.
Scorul de influenţă (”article influence score”) este calculat de Thomson Reuters în Journal Citation
Reports. Se consideră că revistele pentru care Thomson Reuters nu indică scorul de influenţă al articolelor
au un scor de influenţă nul.
Scorul median de influenţă al unui domeniu ştiinţific este egal cu mediana scorurilor de influenţă ale
revistelor din acel domeniu care au scoruri de influenţă nenule, conform grupării revistelor pe domenii făcută
de Thomson Reuters.
Scorul de influenţă referinţă al unui domeniu ştiinţific este scorul median de influenţă al acelui
domeniu, cu excepţia domeniului ”Ştiinţe multidisciplinare” (”Multidisciplinary sciences”), pentru care scorul
de influenţă referinţă este media aritmetică a scorurilor mediane de influenţă a celorlaltor domenii acoperite
de Journal Citation Reports. Scorul de influenţă referinţă corespunzător unei reviste ştiinţifice indexate
în Science Citation Index Expanded sau Social Sciences Citation Index este minimul scorurilor de influenţă
referinţă ai domeniilor în care se încadrează revista, conform grupării revistelor pe domenii făcută de
Thomson Reuters.
Scorul relativ de influenţă al unei reviste ştiinţifice este egal cu raportul dintre scorul de influenţă al
articolelor al acelei reviste şi scorul de influenţă referinţă corespunzător revistei. Scorul relativ de influenţă
al unui articol este scorul relativ de influenţă al revistei ştiinţifice în care a fost publicat articolul.

Anexa 2
Cererea de finanțare

A. Premierea articolelor în reviste cotate ISI Web of Science, cu factor de impact
1. Titlul articolului
2. Date despre articol (autorii, titlul revistei, ISSN, volum (număr), pagina, data publicării - zi, lună, an;
3. Subdomeniul ştiinţific în care se încadrează revista, conform Thomson Reuters (Subject
Category);
4. Număr și date personale ale autorilor afiliaţi Facultății de Agricultură și Horticultură din cadrul
Universității din Craiova.

B. Premierea Brevetelor de invenție omologate OSIM
1. Copie Brevet de invenție;
2. Autorii (număr și date personale ale autorilor afiliaţi Facultății de Agricultură și Horticultură din
cadrul Universității din Craiova).

C. Premierea rezultatelor obținute la concursurile științifice studențești internaționale și naționale
1. Copie Diploma premiere;
2. Denumirea concursului științific studențesc;
3. Date personale ale studentului (nume și prenume, programul de studii și anul de studiu) și ale
coordonatorilor (grad didactic și științific, nume și prenume).

