Fisa de verificare a standardelor minimale stabilite de Comisia de specialitate CNATDCU nr.11.
Electronica, Telecomunicatii si Nanotehnologie, precum si a criteriilor suplimentare ale UPB
pentru acordarea calitatii de Conducator de doctorat la UPB
CANDIDAT: prof. dr. Ing. Florescu Adriana
Departamentul de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei (EAII)
Facultatea de Electronicǎ, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI)
Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB)
Condiţii
Îndeplinire condiţii
Diploma de Doctor în domeniul Inginerie Electronicǎ şi
A. Doctor
Telecomunicaţii, din 08.11.2001, emisǎ de Universitatea
Politehnica Bucureşti
B. Îndeplinirea standardelor minime naţionale conform Standarde indeplinite, conform Comisiei CNATDCU Nr. 11,
OMECTS nr. 6560/20.12.2012; MO, I, 890 si Electronicǎ, Telecomunicaţii şi Nanotehnologie. Anexată: Fişa
de calcul şi de susţinere a îndeplinirii standardelor minimale
890bis/27.12.2012
specifice domeniului, în acord cu realizǎrile menţionate:
Condiţii minimale [Punctaj]
Minim prevăzut
Realizat
A1. Activitatea didactică / profesională
100
145
A2. Activitatea de cercetare
500
719.536
A3. Recunoaşterea impactului activităţii
100
382.835
1247.371
TOTAL (A)
700
Condiţii minimale obligatorii pe subcategorii [Număr]
Minim prevăzut
Realizat
A1.1.1–A1.1.2. Carti si capitole în carti de specialitate
4
6
A1.2.1–A1.2.2. Material didactic / Lucrari didactice
2
2
A2.1. Articole in reviste cotate si in volumele unor
12
21
manifestari stiintifice indexate ISI proceedings
A2.4.1. Granturi/proiecte castigate prin competitie
2
4
(Director/responsabil )
A3.1.1–A3.1.2. Numar de citări in carti, reviste si volume
20
125
ale unor manifestari stiintifice ISI sau BDI
Factor de impact cumulat pentru publicatii
6
10.371
Diploma de Licenta, în profilul Electronic, specializarea
C. Atestarea studiilor (diploma + Foi Matricole) si a
Electronica si Comunicaţii, Nr. F-5789 din 24.12.1988, emisă de
altor realizari profesionale
Universitatea Politehnica
Anexa la diploma de licenta nr. -5789/2214
D. Definirea unui domeniu științific propriu în care a Electronică de Putere: convertoare electronice de putere
obținut rezultate recunoscute și dovedite de lucrările (topologii, proiectare, simulare, comanda conventionala si
științifice publicate, pentru domeniul studiilor inteligenta, realizare practica) și aplicatiile lor terestre si spațiale,
doctorale pentru care se solicită abilitarea și citările inclusiv în sisteme regenerabile de energie
acestor lucrari
E. Dovada participării în comisiile de îndrumare pentru 1. Membru în Comisiile de îndrumare pentru 16 doctoranzi
cel puțin 3 doctoranzi și/sau în cel puțin 3 comisii pentru 2. Membru în Comisiile pentru susținerea a 2 teze de doctorat
Anexată: Dovada participării din partea SD-ETTI-B a UPB
susținerea tezelor de doctorat
F. Participarea la construcția unei echipe și/sau unui Participarea la construirea echipei și laboratorului Colectivului
de Electronica și Informatică Aplicată din Departamentul EAII,
laborator
fac. ETTI, UPB, conform autoevaluarii din dosarul de abilitare.
G. Asumarea obligației de înscriere a apartenenței la Îmi asum obligația de înscriere a apartenenței la UPB pe toate
UPB pe toate lucrările publicate ulterior obținerii lucrările publicate ulterior obținerii calității de conducător de
calității de conducător de doctorat, cu raportare anuală doctorat, cu raportare anuală în Fișa de evaluare, conform
declaratiei din dosarul de abilitare.
în Fișa de evaluare
H. Asumarea obligației de a crește numărul de lucrări Îmi asum obligația de a crește numărul de lucrări reprezentative
reprezentative
publicate
în
revistele/volumele publicate în revistele/volumele conferințelor indexate în baze de
conferințelor indexate în baze de date cu un număr de date cu un număr de minim 3 lucrări/an, cu raportare in Fișa de
evaluare, conform declaratiei din dosarul de abilitare.
minim 3 lucrări/an, cu raportare in Fișa de evaluare
Candidat,
Prof. Dr. Ing. Florescu Adriana
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Data,
10.04.2016

