UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE Automatica, Calculatoare si Electronica
DEPARTAMENTUL DE Calculatoare si Tehnologia lnformatiei
Postul scos la concurs Sef de Lucrari , Poz. 23
Disciplina(ele) postului E-Commerce; Mobile Computing; Sisteme concurente si distribuite
Domeniul ştiinţific Calculatoare si Tehnologia lnformatiei

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de
Lector universitar/Şef lucrări/CS III
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 456 , din 3 mai 2019

, Data naşterii: 20.08.1985

Candidat:
Sorin Ilie
Funcţia actuală : asistent universitar
Instituţia: Universitatea din Craiova
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea din Craiova

Domeniul

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea din Craiova

Domeniul

CTI

2004-2009

CTI

Perioada
2009-2012

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
Universitatea din Craiova
CTI
4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1.

Perioada

Titlul acordat
Inginer
Titlul ştiinţific
acordat
Doctor

2014-2015

Perioada

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi impactul
52 de citari in publicatii ISI si carti
rezultatelor ştiinţifice ale
27 de citari in publicatii BDI
candidatului
Capacitatea candidatului de a
Am indrumat numeroase teme de licenta.
îndruma studenţi sau tineri
Am indrumat multiple echipe cu rezultate la concursuri
cercetători şi competenţele
naționale și internaționale.
didactice ale candidatului

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

Membru in colectivul de cercetare pentru proiectele:
• "An Interoperable Knowledge-based Framework for
Negotiating Semantic Web Agents" (K-SWAN), durata 3
ani, http://lpis.csd.auth.gr/projects/k-swan/
• Platformă pentru învăţare colaborativă bazată pe instrumente
social media: aspecte de analiză a datelor" Cod proiect: PN-IIRU-TE-2014-4-2604 Nr. de înregistrare proiect:
4C/12.10.2015
• Proiect de cofinantare pentru DIADEM, contract nr.
30EU/13.04.2009
• Servicii software semantice de Colaborare si Interoperabilitate
pentru realizarea Proceselor Adaptive de business
• Distributed information acquisition and decision-making for
environmental management
Director de proiect UCV-EDW-2019-01

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită:
îndeplinit;
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit
- să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura postului,
conform CV-ului: îndeplinit
Indicatori de performanţă

Nr. min.
realizări

Lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe
relevante pentru domeniul respectiv (stabilite de către facultăţi),
inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din
structura postului

10

Nr.
realizări
candidat

35

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului

