UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE AUTOMATICA, CALCULATOARE SI ELECTRONICA
DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI
Postul scos la concurs Sef Lucrari, Poz. 26
Disciplinaele postului: Managementul proiectelor software; Structuri de date şi algoritmi;
Inginerie software; Computer Graphics
Domeniul ştiinţific Calculatoare si Tehnologia Informatiei

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de
Şef lucrări
publicat în Monitorul Oficial al României nr. . 368 , din 6 mai 2021

, Data naşterii: 02.03.1989

Candidat:
POPESCU Paul Stefan
Funcţia actuală : Asistent universitar
Instituţia: Universitatea din Craiova
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea din Craiova

2.

Universitatea din Craiova

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

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Calculatoare si
Tehnologia
Informatiei
Calculatoare si
Tehnologia
Informatiei

2008-2012

Inginer

2012-2014

Master

Domeniul

Perioada

Calculatoare si
Tehnologia
Informatiei

2014-2019

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1. Universitatea din
Calculatoare si
Craiova
Tehnologia
Informatiei
5. Realizările profesional-ştiinţifice

Perioada
2016-2021

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Asistent Universitar

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Pana in prezent au fost publicate 31 de articole din care 14
sunt articole indexate ISI. Printre cele 14 articole se
numara si 4 reviste cu factor de impact din care una din
zona rosie (cu factor de impact 4.476) si una din zona
galbena ( cu factor de impact 2.469). Cele 4 reviste au un
factor de impact cumulat egal cu 9.149.
Excluzand autocitarile sunt 33 de citari din care care 12
citări ISI ale unor articole indexate isi. Alte 7 articole sunt
cotate Core Ranking B, C si Rank Regional.

Capacitatea candidatului de a
îndruma studenţi sau tineri
cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului

Pana in au fost indrumati la licenta 2 studenti in cotutela,
cu unul dintre ei reusindu-se publicarea intr-o revista.

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

Cercetator doctoral pe proiectul “Platformă pentru învăţare
colaborativă bazată pe instrumente social media: aspecte de
analiză a datelor”, grant CNCS - UEFISCDI type TE, code
PN-II-RU-TE-2014-4-2604,

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

Nr.
realizări
candidat

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

31

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului

