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EVALUAREA PERSONALULUI
DIDACTIC UNIVERSITAR

I. CADRUL CONCEPTUAL –METODOLOGIC *

1.

Legitimitatea inovării sistemului de evaluarea a
personalului didactic universitar; câteva argumente.
● Caracterul comprehensiv, multilateral al reformei şcolii
superioare în spiritul procesului Bologna; promovarea
dimensiunii europene a învăţământului superior.
● Recunoaşterea ca prioritate a politicilor şi practicilor
educaţionale, asigurarea şi creşterea calităţii învăţământului, a
eficacităţii şi eficienţei sale.
● Afirmarea unei noi viziuni asupra profesionalismului şi
evaluării expertizei profesionale în variate domenii.
● Reconceptualizarea predării şi dezvoltarea unor noi puncte de
vedere privind mecanismele învăţării.
● Cristalizarea unor noi exigenţe în aria cercetării ştiinţifice şi a
recunoaşterii meritului ştiinţific.
● Creşterea spiritului de competitivitate şi a nevoii de
recunoaştere a excelenţei profesional-ştiinţifice.

● Insatisfacţii generate de lacunele sau fragilitatea unor practici
de evaluare

2.

Strategii generale ale evaluării personalului didactic.
● Evaluarea periodică - anuală , la intervale de 4- 5 ani
● Evaluarea de selecţie, promovare
Chiar dacă funcţiile şi procedurile de evaluare în cadrul celor două
strategii sunt diferite, amândouă pretind o concepţie unitară despre
domeniile, criteriile şi instrumentele de evaluare a competenţelor
universitare.

• O dezvoltare mai amplă a acestui capitol, însoţit şi de alte
perspective de analiză se află în materialul prezentat în Senat şi
difuzat în facultăţi „Sistemul de evaluare a personalului didactic
universitar. Cadru de referinţă”

3. Domenii, criterii, indicatori
standarde profesionale

de

performanţă;

3.1. Domenii de evaluare recomandate:
1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ

• 4 procese, 4 categorii de competenţe:
1. Proiectare curriculară
2. Conducerea instruirii (practica efectivă de predare)
3. Evaluarea

instruirii

şi

a

performanţelor

profesionale ale studenţilor
4. Perfecţionarea, inovarea profesionalizării
2.
ACTIVITATEA
EDUCAŢIONALE

CU

STUDENŢII,

RELAŢII

• Relaţii de comunicare interpersonală şi de grup cu
studenţii în contexte formale şi informale
• Cunoaşterea, înţelegerea studenţilor, activităţi tutoriale,
consilierea în elaborarea de proiecte ştiinţifice sau
personale, participarea la activităţi ştiinţifice şi culturale
ale studenţilor, cooperarea cu organizaţiile studenţeşti
3. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
• Publicaţii, granturi, comunicări ştiinţifice etc.
• Echilibrarea abordărilor evaluative de tip cantitativ cu
evaluările

calitative

(atenuarea

supravalorizării

numărului de pagini, numărului de lucrări etc.)
4. SERVICII INSTITUŢIONALE
- Participarea

cadrelor

didactice

la

dezvoltarea

instituţională internă (catedră, comisii specializate,
consiliul facultăţii etc.)
- Valorizarea expertizei profesionale în afara instituţiei,
parteneriate cu alte instituţii, consultanţă acordată unor
proiecte regionale, naţionale, participarea la activitatea
unor comisii naţionale şi internaţionale
3.2

Modalitatea de evidenţiere şi control/estimare a competenţelor

SCHEMA DE ORGANIZARE A EVALUĂRII
DOMENIU

-

CRITERIU

INDICATOR DE
PERFORMANŢĂ

STANDARD
CANTITATIV /
CALITATIV

Domeniul reprezintă o zonă mai largă de activitate, care derivă din natura activităţii
academice şi este congruentă cu rolurile profesionale atribuite cadrului didactic
universitar.

-

Criteriul particularizează domeniul, este o specificaţie a acestuia şi indică un set
particular de competenţe.

-

Indicatorul de performanţă este o acţiune controlabilă, măsurabilă, asociată unui
criteriu. Indicatorul furnizează evidenţe despre existenţa competenţei.

-

Standardul calitativ indică condiţiile calitative sau cantitative pe care trebuie să le
satisfacă indicatorul de performanţă.

Exemple:
Domeniul
1.
Activitatea
didactică

Criterii
Indicator de performanţă
1.1. Proiectare 1.1.1.
Elaborarea
fişei
curriculară
disciplinei
1.1.2. Revizuirea programei

2.
Activitatea
de cercetare

1.2.
Procese
didactice
efective
.
.
.
.
1.3. Etc.
2.1. Publicaţii
.
.
.
.

1.2.1.
Comunicarea
dezbaterea conţinutului

Standarde calitative/cantitative
- Calitatea obiectivelor (pertinenţă,
fezabilitate, formulare în termeni de
competenţe)
- Funcţionalitatea metodelor
- Coerenţa componentelor curriculare
şi - Acurateţe ştiinţifică/ pertinenţă
culturală
- Actualizare
- Accesibilitate
- Organizare coerentă
- Forţă motivaţională
- Etc.

1.3.1. Etc.
2.1.1. Studii în reviste de
specialitate

- 2 studii în reviste cotate ISI
- Relevanţă, legitimitate ştiinţifică
- Robusteţe teoretico-metodologică
2.2. Contribuţii 2.2.1. Referate ştiinţifice - Originalitate
- Importanţă în domeniul de referinţă
în comunitatea pentru comisii de doctorat
ştiinţifică
.
.
.
2.3. Etc.
2.3.1. Etc.

3.3.

Statutul de importanţă al domeniilor şi criteriilor

- Ponderea, „greutatea” domeniilor şi criteriilor asociate ar trebui să fie
egală, diferită constant sau dinamică în funcţie de evoluţia în carieră?

o Ponderile sunt dependente de profilul şi funcţiile asumate de
universitate sau facultate
o Evaluarea cu ponderi este mai complicată, dar asigură o mai
bună validitate a evaluării
o Sistemele tradiţionale de evaluare au minimalizat valoarea
activităţii didactice şi a cercetări didactice. Tendinţa actuală
este aceea de a diversifica registrul activităţilor didactice
evaluate şi a le acorda o pondere apropiată de cea a activităţii
ştiinţifice
• abordare realistă a evaluării ponderate presupune raportarea la
funcţiile didactice specifice
DISTRIBUIREA PONDERILOR;

PROCENTE ORIENTATIVE

DOMENIUL
FUNCŢIA
DIDACTICĂ
1 PROFESOR
2 CONFERENŢIAR
3 LECTOR
4 ASISTENT

ACTIVITATE ACTIVITATE RELAŢII
SERVICII
DIDACTICĂ DE
CU
INSTITUŢIONALE
CERCETARE STUDENŢII
28-30%
34-36%
45-47%
53-55%

43-45%
37-39%
30-33%
18-20%

11-13%
11-13%
11-13%
15-17%

15-17%
15-17%
11-13%
11-13%

- Distribuţia în procente a domeniilor de evaluare potrivit funcţiei
didactice
3.4. Caracterul compensatoriu, interşanjabil al criteriilor
În ce măsură absenţa sau deficitul de performanţe dintr-un domeniu poate fi
acoperit prin performanţele altui domeniu?

• Cele 4 domenii majore nu sunt interşanjabile, raporturile sunt
de complementaritate şi nu concurenţiale. Fiecare domeniu îşi
are identitatea sa şi revendică anumite competenţe specifice
care nu se suprapun. Studiile empirice, de exemplu, nu au reuşit
să identifice corelaţii statistic semnificative între predare şi
cercetarea ştiinţifică.
• Este de aşteptat ca pentru fiecare domeniu şi în relaţie cu
fiecare funcţie didactică să se determine un punctaj minimal.
• Compensaţiile ar putea fi admise în anumite limite în interiorul
fiecărui domeniu. De ex. un standard care prevede 3 cărţi de
autor ar putea fi echivalat cu 2 cărţi de autor şi participarea la 23 volume colective de studii
3.5.

Măsurarea competenţelor

Problema metriilor:
 Proceduri de măsurare / evaluare utilizate
-

Scale de evaluare: 0 – 5; 1 – 7 etc.

-

Punctaje fixe, diferenţiate: 5 p; 10p; 20 p etc.

-

Punctaje cu variaţii în limite determinate: 2 – 4; 3 – 10 etc.

-

Formule: 5 x (np / 100) : n

 Avantaje şi limite:
-

Scala de evaluare
 (+) Introduce un sistem unitar de evaluare dincolo de natura
specifică a fiecărui item


(+) Asigură diferenţieri calitative la nivelul aceluiaşi tip de
performaţă



(-) Pleacă de la premisa că toţi itemii au aceleaşi ponderi în
aprecierea meritului profesional



(-) Poate egaliza performanţe de tipuri şi valori diferite



Scalele perfecte pretind descriptori de performanţă pentri fiecare
treaptă

-

Punctaje fixe diferenţiate:



(+) Diferenţiază calitatea performanţelor de tipuri diferite în cadrul
aceluiaşi domeniu



(-) Elimină diferenţierile calitative din interiorul unui tip de
performanţă

SCHEMĂ DE MĂSURARE EVALUARE/MĂSURARE PROPUSĂ –
combină avantajele celor 2 proceduri analizate mai sus
Indicatori
performanţă

de Scala
evaluare
0–5

de Coeficient
multiplicare
1–8

de Punctaj total

Scala:
0 – nu există, nu se aplică
1 - necesită îmbunătăţiri semnificative
2- satisfăcător
3- nivel mediu
4 - nivel bun
5 – nivel foarte bun
Coeficient de multiplicare: un număr fix de la 1 la 8 care indică importanţa itemului,
performanţei în raport cu ceilalţi

Indicatori
Programă

revizuită,

Scala

Coeficient

0-5

1–8

Punctaj

fără 4

2

4x2=8p

4

4

4 x 4 = 16 p

(şcoală 5

6

5 x 6 = 30 p

Comunicare ştiinţifică, nivel 3

1

3x1=3p

8

5 x 8 = 40 p

modificări structurale
Curs tipărit (licenţă)
Curs

tipărit

doctorală)
local
Volum monografic, sinteză, 5
edituri străine de prestigiu

3.6.

Standarde profesionale minimale

1. Semnificaţia standardelor
 Stabilirea standardelor profesionale minimale este o problemă
de opţiune şi decizie – cât de mult sau cât de puţin este destul?
Tendinţa generală este aceea a creşterii progresive a exigenţelor
încorporate în standarde
• Standardele indică cerinţele minimale pentru ocuparea şi
deţinerea unor poziţii academice specifice; din acest punct
de vedere oferă o perspectivă clară asupra evoluţiei în
carieră
• Scorurile obţinute de un cadru didactic în cadrul procesului
de evaluare au o semnificaţie relativă dacă nu se raportează
la standardele minimale
• Pe temeiul standardelor minimale se pot calcula indici de
performanţă academică pentru fiecare domeniu de evaluare
şi un indice global pentru ansamblul activităţii
2. Câteva reguli de elaborare a standardelor
•
•
•
•
•
•
•

Standardele minimale sunt formulate în raport cu cele patru
domenii de evaluare şi criterii aferente
Standardele minimale se diferenţiază potrivit funcţiei didactice
Standardele minimale pentru fiecare funcţie didactică apreciată
prin scoruri, trebuie să corespundă tabelului ponderilor
activităţilor academice
Între domenii nu sunt admise compensări de standarde şi
scoruri;în interiorul unui domeniu, este posibil, în anumite
limite
Standardele definite să nu intre în conflict cu standardele
recomandate de MEC
Standardele minimale în profile şi specializări identice sau
apropiate, prin negociere şi consens, ar trebui să aibă
reprezentativitate naţională
Standardele minimale ar fi de dorit să aibă stabilitatea unui
ciclu de 8-10 ani.

3.7.

Gradul de libertate al specializărilor în „personalizarea”
sistemului de evaluare

Sistemul de evaluare poate fi adaptat specificului specializării facultăţilor
în următoarele sensuri:
• Se conservă cele 4 domenii şi criteriile de evaluare subordonate
acestora
• Se completează, se

îmbogăţeşte cu criterii şi indicatori de

performanţă specifici matricea de evaluare
• Se menţine sau creşte valoarea standardului profesional minimal
• Se indică standarde de excelenţă în domeniu

FUNCŢIA
DIDACTICĂ

DOMENIU ACTIVITATEA
DIDACTICĂ

PROFESOR

ACTIVITATEA

RELAŢII

DE

CU

CERCETARE

STUDENŢII

28-30% **

43-45% **

11-13% **

203

305

90

28,75% *
CONFERENŢIAR

108

12,74% *

15-17% **

182

193

59

86

11,34% *

30-33% **

11-13% **

11-13% **

162

105

40

44

11,39% *

18-20% **

15-17% **

11-13% **

105

37

33

22

18,78% *

16% *

STANDARDE MINIMALE – FUNCŢII DIDACTICE
** - Valori procentuala predeterminate

351

12,83% *

53-55% **

53,29% *

520

16,83% *

45-47% **

29,91% *

705

15,29% *

11-13% **

37,11% *

TOTAL

15-17% **

37-39% **

46,15% *

ASISTENT

INSTITUŢIONALE

34-36% **

35% *

LECTOR

43,20%

SERVICII

* - Valori procentuale reale

11,16% *

197

PROFESOR – STANDARDE MINIMALE
(706p)
1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ – TOTAL – 203 p
 Proiectarea activităţii didactice/produse curriculare........................................................72p
-

două fişe/programe ale disciplinei de bază din norma postului..........................20p

-

două module (tematice), suporturi de curs...........................................................24p

-

un curs tipărit.......................................................................................................28p

 Calitatea proceselor didactice.........................................................................................56p
 Practica evaluării..............................................................................................................60p
 Contribuţii la perfecţionarea/inovarea profesionalizării studenţilor................................15p
2. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ – TOTAL – 305 p
 Un grant de cercetare, nivel naţional – director de proiect..............................................25p
 Un grant internaţional/naţional – director de proiect......................................................25p
 Patru studii ISI plus trei studii în reviste de specialitate recunoscute de
CNCSIS sau 19 studii în reviste de specialitate............................................................168p
 Două lucrări monografice – prim / autor unic.................................................................45p
 Două comunicări ştiinţifice la conferinţe internaţionale – publicate în volum................30p
 Un studiu/capitol publicat într-un volum colectiv de studiu............................................30p
3. ACTIVITATE CU STUDENŢII, RELAŢII EDUCAŢIONALE..............................90p
 Relaţii de comunicare.....................................................................................................20p
 Cunoaştere şi consiliere..................................................................................................70p
4. SEVICII INSTITUŢIONALE......................................................................................108p
 Participări la dezvoltarea instituţiei...............................................................................61p
 Valorificarea experienţei profesionale în afara instituţiei..............................................47p

CONFERENŢIAR – STANDARDE MINIMALE
(520 p)
1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ – TOTAL – 182 p
 Proiectarea activităţii didactice/produse curriculare........................................................60p
-

două fişe / programe ale disciplinei de bază din norma postului........................20p

-

un curs tipărit......................................................................................................25 p

-

suport de curs/module pentru a doua disciplină din norma postului...................15p

 Calitatea proceselor didactice.........................................................................................54p
 Practica evaluării..............................................................................................................53p
 Participarea la perfecţionarea/ inovarea profesionalizării studenţilor.............................15p
2. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ – TOTAL – 193 p
 Un grant de cercetare; director de proiect........................................................................25p
 Două studii ISI plus două studii în reviste de specialitate recunoscute de CNCSIS
sau 10 studii în reviste de specialitate..............................................................................96p
 Una lucrare monografică – prim / autor unic – edituri recunoscute
de CNCSIS.......................................................................................................................25p
 Comunicare ştiinţifică la o conferinţă internaţională – publicată în volum.....................15p
 Două comunicări la sesiunile naţionale, publicate în volum...........................................20p
 Un studiu/capitol publicat într-un volum colectiv de studiu............................................12p
3. ACTIVITATE CU STUDENŢII, RELAŢII EDUCAŢIONALE..............................59p
 Relaţii de comunicare.....................................................................................................16p
 Cunoaştere şi consiliere..................................................................................................43p
4. SEVICII INSTITUŢIONALE......................................................................................86 p
 Participări la dezvoltarea instituţiei...............................................................................44 p
 Valorificarea experienţei profesionale în afara instituţiei..............................................42 p

LECTOR – STANDARDE MINIMALE
(351 p)
1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ................................................................................... .162p
 Proiectarea activităţii didactice/produse curriculare........................................................66p
-

două fişe / programe ale disciplinei de bază din norma postului.......................18p

-

două module/suport pentru minimum două discipline din norma postului..............48 p
sau

– două module pentru o disciplină
- un caiet de lucrări practice

 Calitatea proceselor didactice..........................................................................................48p
 Practica evaluării..............................................................................................................48p

2. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ..................................................................................105p
 Patru studii publicate în reviste de specialitate, recunoscute de CNCSIS ......................36p
 Un capitol/studiu publicat într-un colectiv de studiu.......................................................15p
 Cinci comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale.........................................................46p
 Alte contribuţii ştiinţifice (rapoarte de cercetare, sesiuni ştiinţifice locale, etc)..............8p

3. ACTIVITATE CU STUDENŢII, RELAŢII EDUCAŢIONALE................................40p
 Relaţii de comunicare......................................................................................................12p
 Cunoaşterea şi consilierea studenţilor..............................................................................28p

4. SEVICII INSTITUŢIONALE – TOTAL......................................................................44p
 Participarea la dezvoltarea instituţională.........................................................................20p
 Valorificarea experienţei profesionale în afara instituţiei................................................24p

ASISTENT – STANDARDE MINIMALE
(197 p)
1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ.................................................................................... 105p
 Proiectarea activităţii didactice/produse curriculare........................................................48p
-

Suport de seminar –câte două teme la două discipline din norma postului.........32p

-

Lucrare scrisă.........................................................................................................8p

-

Probă orală.............................................................................................................8p

 Calitatea proceselor didactice..........................................................................................36p
 Practica evaluării..............................................................................................................21p

2. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ....................................................................................37p
 Două studii publicate în reviste de specialitate, recunoscute de CNCSIS ......................16p
 O comunicare ştiinţifică la nivel local...............................................................................5p
 Două comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale.........................................................16p

3. ACTIVITATE CU STUDENŢII, RELAŢII EDUCAŢIONALE................................33p
 Relaţii de comunicare......................................................................................................16p
 Cunoaşterea şi consilierea studenţilor..............................................................................17p

4. SEVICII INSTITUŢIONALE .......................................................................................22p
 Servicii instituţionale.......................................................................................................22p

II. METODOLOGIA EVALUĂRII PERIODICE A
PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITAR

1. OBIECTIVE
• Identificarea nivelului performanţelor cadrelor didactice în domeniile:
activitate didactică, activitatea cu studenţii (relaţii educaţionale),
cercetarea ştiinţifică, servicii instituţionale; cunoaşterea potenţialului
academic al catedrelor şi facultăţii în vederea dezvoltării politicilor
instituţionale.
• Constituirea bazei de date care să fundamenteze deciziile de personal:
selecţie, promovare, menţinerea în activitate etc.
• Ameliorarea continuă a activităţii personalului didactic, prin furnizarea
unui feed back evaluativ; asistarea cadrelor didactice în elaborarea
propriilor proiecte de dezvoltare profesională.
• Identificarea direcţiilor de evoluţie (dezvoltare) profesională şi orientarea
dezvoltării profesionale personalului didactic, ca bază pentru elaborarea
politicilor de dezvoltare instituţională şi de personal ale facultăţilor.
• Tratarea diferenţiată a personalului didactic, în privinţa retribuirii,
recompensării, perfecţionării, acordării de responsabilităţi.
2. TIPURI DE EVALUĂRI PERIODICE
• Evaluarea PERIODICĂ ANUALĂ, cu funcţie predominant
FORMATIVA
• Evaluarea PERIODICĂ la 4-5 ani, cu funcţie predominant SUMATIVĂ
3. AGENŢII EVALUATORI implicaţi în evaluarea periodică/anuală a
personalului didactic universitar
Nivelul 1 – în cadrul catedrei
• Şeful catedrei şi membrii Comisiei de asigurare a calităţii, din cadrul
catedrei
• Studenţii
• Colegii
Nivelul 2 – în cadrul facultăţii
• Decanul facultăţii şi membrii Biroului Consiliului facultăţii
• Comisia de asigurare a calităţii la nivelul facultăţii
Nivelul 3 – în cadrul universităţii
• Conducerea universităţii – Biroul senatului

4. SURSELE DE INFORMAŢII în vederea evaluării:
• Fişa de autoevaluare a cadrului didactic
• Portofoliul academic al cadrului didactic
• Fişa de evaluare a activităţii didactice completată de studenţi
• Alte surse: discuţii cu membrii catedrei, interviuri, focus-grup, observaţii
directe, analiza de conţinut a produselor curriculare şi a lucrărilor
ştiinţifice realizate etc.
5. INSTRUMENTUL DE EVALUARE
• Fişa de evaluare a personalului didactic - EPDU
• Fişa de autoevaluare a personalului didactic universitar – AEPDU
• Fişa de evaluare a activităţilor didactice de către studenţi – EADS
6. ETAPELE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE
1.
• Fiecare cadru didactic completează, potrivit instrucţiunilor, fişa de
autoevaluare. De asemenea, elaborează portofoliul academic personal,
similar unui raport de activitate, cu referinţe specifice la cele patru
domenii de evaluare: activitatea didactică; relaţiile
cu studenţii;
activitatea de cercetare, servicii instituţionale.
• Portofoliul academic oferă evidenţe, date factuale, informaţii descriptive
care susţin autoevaluările cuprinse în fişă şi totodată, furnizează
evaluatorilor instituţionali informaţii concrete de natură să întemeieze
propriile lor judecăţi.
Repere orientative pentru alcătuirea portofoliului academic personal se
găsesc în Anexa nr. 4
• Cele două documente - fişa şi portofoliul, semnate, sunt prezentate şefului
de catedră/ departament.
2. Comisia de asigurare a calităţii de la nivelul catedrei /departamentului distribuie
studenţilor Fişa de evaluare a a activităţii didactice de către studenţi – „EADS”,
prelucrează datele (conform Anexei Nr.3) şi prezintă şefului de
catedră/departament următoarele tipuri de informaţii.
• Tabelul sintetic cu media scorurilor obţinute de fiecare cadru didactic la
cei 20 de itemi.
• Comentarii succinte referitoare la itemii 21 şi 22
• Poziţia ocupată de fiecare cadru didactic evaluat pe scala rangurilor de la
1 la 5
3. Şeful de catedră/departament,- asistat de Comisia de asigurare a calităţii a
Catedrei – completează fişa de evaluare a fiecărui membru al
catedrei/departamentului şi după caz, formează observaţii şi recomandări.

• Judecăţile şefului de catedră/departament şi a colaboratorilor săi se
bazează pe: analiza fişei de autoevaluare şi a portofoliului academic
personal, studierea rezultatelor evaluării efectuate de studenţi,
interpretarea informaţiilor derivate din observaţii directe, discuţii,
interviuri cu studenţi şi colegi, analiza „ecourilor” activităţii cadrelor
didactice respective în diferite medii academice, profesionale, oficiale etc.
• Şeful de catedră/departament şi colaboratorii săi elaborează tabele ale
rangurilor de performanţă”- pentru fiecare funcţie didactică: profesor,
conferenţiar, lector, asistent şi preparator. Se iau în consideraţie punctajele
totale pentru fiecare domeniu de evaluare şi punctajul global pentru
ansamblul activităţii (vezi Anexa Nr.5). În acest mod se realizează o
diferenţiere a personalului în interiorul fiecărei funcţii didactice, rangul 1
reprezentând performanţa globală cea mai ridicată.
• Pot fi utilizate 3 modalităţi de distribuire, ierarhizare pe ranguri:
a). Se calculează punctajul general pentru fiecare domeniu din cele patru
şi din suma acestora rezultă un punctaj global. În funcţie de punctajul
global se procedează la distribuirea cadrelor didactice pe ranguri.
b). Dacă s-a adoptat matricea ponderilor - domenii de evaluare, în
conformitate cu care fiecare domeniu nu are aceeaşi „greutate” în
evaluarea finală, atunci punctajul general de la fiecare domeniu se
înmulţeşte cu cifra indicând procentul respectiv şi se împarte la 100. Se
procedează la calcularea sumei punctajelor generale ponderate, stabilinduse astfel punctajul global.
c). Dacă facultatea a adoptat deja standarde minimale pentru fiecare
funcţie didactică (respectiv pentru fiecare din cele patru domenii) atunci
punctajul real obţinut la evaluare se raportează la standardele minimale
prestabilite, determinându-se astfel variaţiile în jurul standardelor
minimale. Pe această bază, se poate face o ierarhizare a performanţelor
individuale.
d). Un etalon minimal pentru performanța anuală
4. Dosarul complet al fiecărui cadru didactic : fişa de autoevaluare şi portofoliul
academic; rezultatele evaluării studenţilor; fişa de evaluare a şefului
catedrei/departamentului, precum şi tabelele cu distribuţia rangurilor de
performanţă sunt înaintate Decanului.
• Biroul Consiliului facultăţii (decan, prodecan, secretar ştiinţific)
procedează la o evaluare secundară a fişei de evaluare, cu sau fără
amendamente, şi finalmente o avizează.
5. O copie a fişei finale de evaluare este pusă la dispoziţia cadrului didactic
evaluat.

6. Eventualele contestaţii sunt depuse la decanat şi rezolvate de comisia de
asigurare a calităţii, la nivel de facultate şi Biroul Consiliului facultăţii.
7. Evaluarea şefilor de catedră/departament – după etapele şi procedeele de mai
sus – intră în atribuţiile Biroului Consiliului facultăţii (Decan, Prodecan,
Secretar ştiinţific).
8. Evaluarea conducerii facultăţii (Decan, Prodecan, Secretar ştiinţific) este
realizată de conducerea Universităţii, prin reprezentanţii Rectoratului.
III. VALORIFICAREA REZULTATELOR EVALUĂRII – INFORMARE ŞI
ADOPTAREA DE DECIZII
1. Din punct de vedere instituţional, rezultatele evaluării obţinute pot servi la :
• Informarea colectivelor de catedră, a conducerii facultăţii şi universităţii,
a comunităţii academice interesate despre potenţialul didactic ştiinţific,
profesional şi managerial al corpului didactic din cadrul facultăţii.
• Fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea planului operaţional şi
strategic al facultăţii.
• Adoptarea unei politici salariale echitabile şi motivante - susţinerea
diferenţierilor salariale.
• Acordarea de recompense speciale cadrelor didactice cu contribuţii
notabile la formarea profesională a studenţilor, dezvoltarea cunoaşterii
ştiinţifice de profil şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a facultăţii
(gradaţii, salarii de merit).
• Dezvoltarea unei baze de date utile politicilor de personal, menţinerii,
selecţiei şi promovării personalului didactic.
2. Din punct de vedere individual, rezultatele evaluative obţinute pot servi la:
• Recunoaşterea şi aprecierea instituţională a eforturilor şi performanţelor
academice realizate de fiecare cadru didactic.
• Determinarea unor arii de activitate care pretind ameliorări de diferite
grade.
• Elaborarea propriilor proiecte de dezvoltare şi perfecţionare profesională.
• Creşterea gradului de responsabilizare faţă de propriile performanţe
academice.
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ANEXA 1.
- AEPDU-

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE – AEPDU
Instrucţiuni de utilizare

Vă invităm să completaţi formularul de autoevaluare care face parte din
procedura de evaluare a personalului didactic a Universităţii din Bucureşti.
Cu sprijinul acestei fişe veţi evalua propria prestaţie academică în patru
domenii: activitatea didactică; cercetarea ştiinţifică; activitatea cu studenţii; relaţii
educaţionale; servicii instituţionale. Punctajul pe care vi-l acordaţi in autoevaluare
are în vedere măsura în care dumneavoastră consideraţi îndeplinirea indicatorilor de
performanţă cu ajutorul scalei 0-5 şi a coeficienţilor de multiplicare.
Autoevaluarea dumneavoastră va fi coroborată cu evaluările realizate de şeful
catedrei, de colegi şi de studenţi.
• Semnificaţia scalei:
0 – nu există, nu se aplică
3 – nivel mediu
1 – necesită îmbunătăţiri semnificative
4 – nivel bun
2 – satisfăcător
5 – nivel foarte bun
• Coeficienţi de multiplicare 1-8 indică importanţa itemului, indicatorului în
raport cu ceilalţi indicatori.
• Pentru fiecare item/indicator al fişei încercuiţi valoarea numerică, de pe scala 05, care exprimă aprecierea dumneavoastră. Înmulţiţi valoarea selecţionată cu
coeficientul de multiplicare, specificat deja în fişă şi produsul obţinut scrieţi-l
în ultima coloană – TOTAL. În cazul lucrărilor didactice a cercetărilor
ştiinţifice realizate cu unul sau mai mulţi colaboratori, împărţiţi punctajul total
la numărul de colaboratori.
• Pentru evaluarea activităţii didactice se iau în consideraţie cel puţin două
discipline de bază din structura postului (cursuri, semninarii) si se atribuie
punctaje corespunzătoare pentru fiecare disciplina.
• Nu se omite nici un indicator în operaţiile de autoevaluare
• Calculaţi suma punctajelor pentru fiecare din cele 4 domenii- „punctaj general”
şi suma punctajelor pe domenii – punctaj global”
• Introduceţi datele de mai sus în tabelul sintetic al rezultatelor individuale.
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ANEXA 1.1
AEPDU-

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

Numele şi funcţia didactică....................................................................
Facultatea .............................................................................................
Catedra/Departamentul ..........................................................................
An universitar ........................................................................................
Data completării fişei .............................................................................
Cursuri/seminarii susţinute
..................................................................................................
- Număr estimativ de studenţi......................................................................

-

Nr.
Crt
1

Domeniu

Punctaj general

ACTIVITATE DIDACTICĂ

2

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

3

ACTIVITATE CU STUDENŢII
RELAŢII EDUCAŢIONALE

4

SERVICII INSTITUŢIONALE

5

PUNCTAJ GLOBAL

Observaţii

Sinteza rezultatelor individuale
Semnătura
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ANEXA 2
EPDU
FIŞA DE EVALUARE
A PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITAR - EPDU
- Instrucţiuni de utilizare
1. Fişa de evaluare utilizează o scală cu 5 trepte şi coeficienţi diferiţi de
multiplicare
• 0 – nu există, nu se aplică
2 – satisfăcător, acceptabil
4 – nivel bun

1 - necesită îmbunătăţiri
3 - nivel mediu
5 – foarte bine, excelent

• Coeficientul de multiplicare 1-8 indică importanţa diferită atribuită
itemilor/ indicatorilor
2. Pe scala de 0-5 se încercuieşte valoarea numerică care corespunde opiniei
dumneavoastră privind nivelul de realizare al indicatorului respectiv.
3. Valoarea numerică selecţionată se înmulţeşte cu coeficientul de multiplicare
specific indicatorului şi rezultatul se scrie în rubrica total (punctaj). Dacă
indicatorul este realizat în colaborare cu unul sau mai mulţi autori, punctajul
total se împarte la numărul de colaboratori.
4. Pentru evaluarea activităţii didactice se iau în considerare cel puţin 2 discipline
din structura postului şi se atribuiesc punctaje corespunzătoare pentru fiecare
disciplină.
5. Se continuă aceeaşi procedură pentru toţi itemii/indicatorii fişei; nu se omite nici
un item!
6. Se calculează punctajul general ( suma punctajelor totale) pentru fiecare din
cele patru domenii: activitate didactică; relaţii educaţionale; cercetare ştiinţifică;
servicii instituţionale şi punctajul global (suma punctajelor generale/pentru toate
domeniile).

7. Datele de mai sus sunt introduse în tabelul. Sinteza rezultatelor individuale
Nr.
Crt
1

Domeniu

Punctaj general

ACTIVITATE DIDACTICĂ

2

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

3

ACTIVITATE CU STUDENŢII
RELAŢII EDUCAŢIONALE

4

SERVICII INSTITUŢIONALE

5

PUNCTAJ GLOBAL

Observaţii

Sinteza rezultatelor individuale.
8. Alte procedee de atribuire şi prelucrare a punctajelor se găsesc în paragfraful
„Etape şi procedee”.
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ANEXA 3
- EADSFIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE
CĂTRE STUDENŢI EADS
-Instrucţiuni de utilizare
1. Comisia de asigurare a calităţii de la nivelul catedrei administrează
studenţilor fişa EADS la cel puţin una din disciplinele (cursuri/seminarii) incluse în
norma cadrului didactic respectiv.
2. Fişele completate individual de studenţi sunt colectate şi prelucrate de aceeaşi
comisie; aceasta stabileşte pentru itemii 1-20 media scorurilor obţinute la fiecare item.
3. Se întocmeşte un tabel în care sunt menţionaţi cei 20 de itemi şi media punctajului
pentru fiecare; de asemenea, se calculează punctajul global, pentru toţi itemii.
4. Datele obţinute la itemii deschişi 21 şi 22 sunt comentaţi succint şi concret.
5. Pe baza scorului global obţinut şi în conformitate cu scalele de mai jos, se
stabileşte poziţia academică a cadrului didactic evaluat într-o ierarhie a
rangurilor.
• Rangul 5 → 0 - 20 puncte : Activitatea necesită îmbunătăţiri
semnificative
• Rangul 4 → 21- 40 puncte

Satisfăcător

• Rangul 3 → 41- 60 puncte

Mediu

• Rangul 2 → 61- 80 puncte

Bine

• Rangul 1 → 81- 100 puncte

Foarte bine

6. Se înaintează şefului de catedră tabelul scorurilor şi rangul deţinut de cadrul
didactic respectiv.

Cadru didactic evaluat
..................................................
Itemi
Scoruri
1
2
.
.
.
.
.
.
20
Total Global

Observaţii

Comentarii:

- Itemul 21

- Itemul 22

Rang :....................................... ; Punctaj global:..................

ANEXA 3.
EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI (EADS)
Numele cadrului didactic _________________________________________
Specializarea __________________________________________________
Denumirea cursului / seminarului __________________________________
Anul de studii __________________________________________________
Un rol esenţial în îmbunătăţirea activităţii didactice a corpului profesoral şi în adoptarea unor decizii
de personal îl poate juca feed-back-ul oferit de studenţi. Cu această premisă, vă rugăm să apreciaţi cu
onestitate şi responsabilitate, potrivit opiniei proprii, nivelul la care titularul de curs/seminar realizează
criteriile menţionate mai jos.
Bifaţi în căsuţe corespunzătoare nivelul de performanţă considerat potrivit scalei:
0
nu este prezent
1
necesită îmbunătăţiri semnificative
2
satisfăcător acceptabil
3
nivel mediu
4
nivel bun
5
nivel foarte bun, excelent
1
1. Obiectivele, intenţiile cursului/ seminarului/ laboratorului,
respectiv performanţele aşteptate de la studenţi sunt enunţate cu
claritate la începutul cursului/ seminarului
2. Limbajul profesional-ştiinţific utilizat de către profesor este
accesibil, înţelegerea lui este facilitată de explicaţii, exemple şi
demonstraţii concludente
3. Cursul/ seminarul/ laboratorul, prin organizare şi funcţionare,
învaţă studentul să gândească, promovează capacităţi intelectuale
generale şi specifice domeniului
4. În cadrul cursului/ seminarului/ laboratorului, se utilizează eficient
timpul, iar ritmul de parcurgere a materiei sprijină înţelegerea şi
reţinerea noilor informaţii
5. Conţinutul cursului/seminarului/ laboratorului are un caracter
organizat, sistematic şi coerent, arhitectonica internă este evidentă
6. Cursul/ seminarul/ laboratorul promovează metode activparticipative, centrate pe student (implicarea studentului în
procesul de predare-învăţare, dialog euristic, rezolvarea de situaţii
problematice, simulări, activităţi pe microgrupuri, proiecte de cercetare etc.)
7. Stilul de predare şi conţinutul utilizat sunt atractive, interesante,
stimulează dorinţa de cunoaştere în domeniul considerat
8. Cursul/ seminarul/ laboratorul utilizează cu succes diferite mijloace
moderne de instruire (retroproiector, videoproiector, calculator etc.)
9. Experienţele de cunoaştere profesională ale studenţilor,
cunoştinţele, deprinderile şi competenţele dobândite au crescut
considerabil prin acest curs/ seminar/ laborator
10. Profesorul acceptă şi încurajează întrebările studenţilor, punctele
de vedere alternative, critica constructivă şi soluţiile personale
11. Studenţii sunt informaţi din timp şi neechivoc despre criteriile şi
modalităţile de evaluare a activităţii şi a rezultatelor lor profesionale
12. Probele de evaluare utilizate sunt centrate pe aspecte importante
ale materiei de studiu

2

3

4

5

13. Studierea disciplinei, pregătirea pentru examen au „acoperire” în
resursele de învăţare recomandate (prelegeri, suporturi de curs, bibliografie etc.).
14. Studenţii sunt învăţaţi şi încurajaţi să îşi evalueze propriile
performanţe şi, de asemenea, pe cele ale colegilor
15. Evaluarea activităţii profesionale a studenţilor este corectă,
nepărtinitoare, reflectă stadiul real şi nivelul de dezvoltare
profesională al fiecărui student
16. Sarcinile de învăţare stabilite (concepte de asimilat, exerciţii,
probleme, lucrări de laborator etc.) au un volum şi un grad de
dificultate care sunt conforme cu disponibilităţile studentului; de
aceea nu au fost întâmpinate dificultăţi speciale în pregătirea
curentă şi a examenului la această disciplină
17. Profesorul este uşor abordabil, disponibil pentru comunicare,
tratează studenţii cu respect şi consideraţie
18. Cursul / seminarul/ laboratorul a probat ataşamentul profesional al
cadrului didactic faţă de disciplină (interes pentru buna sa
pregătire, susţinerea raţională şi afectivă a problematicii tratate,
integrarea noutăţilor din domeniu).
19. Profesorul este receptiv la nevoile individuale ale studenţilor –
profesionale, ştiinţifice, personale; îi consiliază cu succes în
elaborarea şi implementarea propriilor lor proiecte: lucrări de
diplomă, dizertaţii de masterat, proiecte de cercetare sau proiecte
de dezvoltare personală
20. Calitatea generală a cursului/seminarului/ laboratorului poate fi
apreciată sintetic prin următoarea treaptă valorică
21. Menţionaţi ce apreciaţi în mod deosebit la acest curs/ seminar/ laborator:
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
........................................................................
22. Formulaţi dacă este cazul recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii acestui curs/ seminar/ laborator:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
NOTĂ:
- Fişa nu se semnează
- Fişa este confidenţială; la ea vor avea acces numai titularul cursului/seminarului şi conducerea
catedrei/facultăţii
- Vă rugăm să indicaţi participarea Dv. la activitatea didactică considerată

-

Sub 25%
Între 26% - 50%
Între 51% - 75%
Peste 75%

□
□
□
□

Vă mulţumim!

ANEXA 4.
Conţinutul portofoliului academic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

programe de curs/seminar
suport/suporturi de curs
suporturi pentru module din cadrul cursului (pachete de lecţii) tipărite
planificări calendaristice ale activităţii în cadrul cursului/ seminarului
liste bibliografice
materiale auxiliare utilizate la curs/ seminar
eşantioane din probele de evaluare utilizate
eşantioane din lucrările (produsele activităţii) studenţilor
lista articolelor, a monografiilor sau a lucrărilor publicate în volume colective şi
a celor coordonate, la nivel naţional şi/ sau internaţional
eşantioane din rapoartele de cercetare realizate sau la care cadrul didactic a
contribuit
lista lucrărilor din literatura de specialitate în care cadrul didactic este citat
copii ale brevetelor de invenţie
lista granturilor/ proiectelor de cercetare la care cadrul didactic a participat/
participă
lista comunicărilor cu care a participat la manifestări ştiinţifice, incluse în
volume
lista manifestărilor la care a participat în organismele de conducere şi calitatea în
care a participat
lista comisiilor de organizare la care a participat,
lista revistelor în ale căror colective de redacţie este membru,
lista organizaţiilor ştiinţifice al căror membru este,
lista proiectelor expertizate în cadrul CNCSIS,
lista doctoratelor al căror conducător este,
lista doctoratelor al căror referent este,
acte doveditoare pentru premiile care i s-au acordat,
alte documente care să ateste activitatea ştiinţifică a cadrului didactic,
lista proiectelor de cercetare şi a manifestărilor din cadrul cercurilor studenţeşti
în cadrul cărora i-a îndrumat pe studenţi,
programul activităţilor de tutoriat,
exemple de lucrări de diplomă şi de dizertaţii de masterat coordonate,
lista activităţilor comunităţii studenţeşti, în care s-a implicat,
denumirile specializărilor şi/sau cursurilor iniţiate,
denumirile documentelor de politică instituţională la a căror elaborare a
participat,

• lista activităţilor profesional-administrative (admitere, târguri educaţionale) la
care a participat,
• lista contribuţiilor pe care le-a avut la dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi
financiare a instituţiei,
• lista instituţiilor beneficiare ale consultanţei de specialitate pe care a acordat-o
sau ale altor servicii profesionale desfăşurate (programe de formare, reconversie
profesională etc.),
• lista consiliilor/ comisiilor/ comitetelor de specialitate de nivel naţional/
internaţional la care a participat,
• denumirile funcţiilor de (reprezentare) în foruri de specialitate, la nivel naţional,
internaţional,
• denumirile universităţilor/ instituţiilor de cercetare din străinătate la care a fost
invitat,
• lista proiectelor susţinute internaţional (Banca Mondială, UNESCO, Consiliul
Europei etc.) pentru care a oferit expertiză.
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ANEXA 5
Profesor/Conferenţiar/ Lector/ Asistent/ Preparator
Domenii de evaluare
Rangul
Numele şi prenumele
(punctaj general)
Activ. Cercet. Rel. cu Servicii
did.
Ştiinţ.
stud.
instituţ.
Rangul 1
Rangul 2
.
.
.
.
.
.
Rangul n

Punctaj
global

- Distribuţia pe ranguri de performanţă a activităţii cadrelor didactice.

N.B. Pentru fiecare funcţie didactică, tabel separat.

Obs.

FIŞA DE EVALUARE / AUTOEVALUARE A PERSONALULUI UNIVERSITAR (EPDU)
DOMENIU: 1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
CRITERII

INDICATORI - PERFORMANŢE

1.1. Proiectarea
şi planificarea
activităţii
didactice;
produse
curriculare

1.1.1. Programe de curs; fişa dezvoltată a disciplinei, pentru:
- licenţă
- studii masterale
- studii doctorale

1.1.2. Module tematice (seturi de prelegeri, suporturi de
învăţare din structura cursului), pentru:
- licenţă
- studii masterale
- studii doctorale
1.1.3. Curs universitar tipărit pentru:
- licenţă
- studii masterale
- studii doctorale
- ID
1.1.4. Suporturi de studii pentru: seminarii, laboratoare,
practica pedagogică etc.

SCALĂ

COEFICIENT
DE
MULTIPLICARE

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

4

0 1 2 3 4 5

5

0 1 2 3 4 5

6

0 1 2 3 4 5

4

0 1 2 3 4 5

1

TOTAL
x/n

1.2. Procese
didactice
(practica
predăriiînvăţării)

1.3. Practica
evaluării

1.2.1. Elaborarea şi comunicare obiectivelor, a intenţiilor
cursului/ seminarului (informarea studenţilor despre
rezultatele academice aşteptate, relevanţa, claritatea,
specificitatea obiectivelor)
1.2.2. Prezentarea şi dezbaterea conţinutului disciplinei
(relevanţă, importanţă, actualitate, corelaţii interdisciplinare, coerenţă)
1.2.3. Strategii de instruire utilizate (adecvarea sarcinilor de
învăţare şi a metodelor la natura obiectivelor şi a
conţinuturilor, utilizarea metodelor activ-participative şi a
diferitelor variante de TIC etc.)
1.2.4. Structura şi organizarea activităţii didactice
(organizare sistematică, etape determinate şi corelate,
utilizarea adecvată a timpului de predare-învăţare,
„densitatea” activităţii didactice)
1.2.5. Climatul psihosocial al instruirii (atmosferă tonică,
stimulativă, nestresantă, utilizarea tehnicilor motivaţionale,
pentru declanşarea şi menţinerea atenţiei şi a curiozităţii intelectuale etc.)
1.3.1. Sistemul de evaluare preconizat (pertinenţă şi
transparenţă, clarificarea, pentru studenţi, a criteriilor şi a
modalităţilor de evaluare utilizate şi a ponderilor în structura finală a evaluării)
1.3.2. Metodele şi instrumente de evaluare utilizate
(fundamentarea metodelor, a tipurilor de itemi, în raport cu
obiectivele şi conţinuturile învăţării, calitatea tehnică a
instrumentului de evaluare; utiliyarea metodelor alternative)
1.3.3. Metodele alternative de evaluare (adaptarea sau
crearea de metode alternative de evaluare, fişe de observaţie,
proiectul, portofoliul etc.)
1.3.4. Deontologia evaluării (evaluări corecte, obiective,
evitarea fenomenelor de distorsiune în evaluare)

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

2

1.3.5. Participarea la organizarea şi la desfăşurarea
examenelor finale ale studenţilor:
- licenţă
- masterat
- doctorat

1.4. Perfecţionarea/
inovarea
profesionalizării
studenţilor

1.4. Alte criterii (la
latitudinea
facultăţilor/
catedrelor)

1.4.1. Optimizarea planurilor de învăţământ existente
(componente, structuri de organizare şi evaluare, noi
discipline etc.)
1.4.2. Introducerea unor noi domenii sau structuri de
formare/ perfecţionare
1.4.3. Promovarea inovaţiilor în domeniul metodologiei
şi tehnologiei profesionalizării (noi laboratoare de
specialitate, sisteme de evaluare a competenţelor etc.)
1.4.4. Organizarea şi coordonarea programelor de
masterat
1.4.5. Organizarea şi coordonarea programelor de studii
doctorale

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

4

0 1 2 3 4 5

6

0 1 2 3 4 5

5

0 1 2 3 4 5

4

0 1 2 3 4 5

6

DOMENIU: 2. ACTIVITATEA DE CERCETARE
CRITERII
2.1. Publicaţii

INDICATORI - PERFORMANŢE

SCALĂ

COEFICIENT
DE
MULTIPLICARE

2.1.1. Articole publicate în anale, în buletine ştiinţifice ale
Universităţii din Bucureşti

0 1 2 3 4 5

2

2.1.2. Articole publicate în reviste de specialitate cu referenţi şi
colective editoriale, recunoscute de CNCSIS

0 1 2 3 4 5

2

2.1.3. Monografii, tratate în domeniu, publicate în edituri recunoscute din ţară

0 1 2 3 4 5

5

0 1 2 3 4 5

1

0 1 2 3 4 5

2

0
0
0
0

3
2
3
2

De nivel naţional

2.1.4. Lucrări publicate în volumele unor conferinţe:
- locale
- naţionale
2.1.5. Lucrări publicate în volume colective
2.1.6. Rapoarte de cercetare
2.1.7. Coordonări de:
- tratate
- volume de studii
- numere tematice ale unor reviste de specialitate
2.1.8. Citări în literatura de specialitate
2.1.9. Brevete de invenţie

De nivel internaţional

2.1.10. Studii publicate în reviste cotate ISI sau menţionate în
bazele de date internaţionale ale domeniului
2.1.11. Articole publicate în reviste de specialitate cu referenţi şi
colective editoriale
2.1.12. Monografii, tratate
2.1.13. Lucrări publicate în volume colective
2.1.14. Rapoarte de cercetare

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

1
0,25/fiecare
5

0 1 2 3 4 5

7

0 1 2 3 4 5

5

0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

8
7
4

TOTAL
x/n

2.2. Cercetări
contractuale

2.3. Manifestări
ştiinţifice
(conferinţe,
congrese,
sesiuni
ştiinţifice,
seminarii etc.)

2.1.15. Lucrări publicate în volumele unor conferinţe
2.1.16. Coordonări de:
- tratate,
- volume de studii,
- numere tematice ale unor reviste de specialitate
2.1.17. Citări în literatura de specialitate
2.1.18. Brevete de invenţie

2.2.1. Granturi de cercetare/ proiecte câştigate prin
competiţie naţională
- director de grant
- membru în echipa de cercetare
2.2.2. Granturi de cercetare/ proiecte câştigate prin
competiţie internaţională
- director de grant
- membru în echipa de cercetare
2.2.3. Granturi de cercetare/ proiecte câştigate prin
competiţie la nivelul universităţii
- director de grant
- membru în echipa de cercetare
2.2.4. Cercetări contractuale solicitate de instituţii,
organizaţii, firme etc.
- director de proiect
- membru în echipă
2.3.1. Participare cu lucrări ştiinţifice (comunicări), incluse
în volume tipărite, la nivelurile:
- intern
- naţional
- internaţional
2.3.2. Participarea în organisme de conducere interne

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

3
6
5
4
2/fiecare
7

0 1 2 3 4 5

4

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

6

0 1 2 3 4 5

4

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

1

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

1

0 1 2 3 4 5

1

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

2

2.4. Contribuţii
în comunitatea
ştiinţifică şi
profesională

- preşedinte, şef de comisie, raportor
- moderator etc.
2.3.3. Participarea în organisme de conducere naţionale
- preşedinte, şef de comisie, raportor
- moderator etc.
2.3.4. Participarea în organisme de conducere internaţionale
- preşedinte, şef de comisie, raportor
- moderator etc.
2.3.5. Participarea în comisia de organizare, la nivelurile:
- intern
- naţional
- internaţional
2.4.1. Membru în colectivele de redacţie ale unor reviste
ştiinţifice naţionale
2.5. Membru în colectivele de redacţie ale unor reviste
ştiinţifice internaţionale
2.6. Membru în organizaţii profesional-ştiinţifice naţionale,
în domeniu
- organisme de conducere
- membru
2.7. Membru în organizaţii profesional-ştiinţifice
internaţionale, în domeniu
- organisme de conducere
- membru
2.8. Referent ştiinţific/expert CNCSIS la edituri, reviste
2.9. Membru corespondent al Academiei Române
2.10. Membru al Academiei Române
2.11. Conducător ştiinţific doctorat
2.12. Preşedinte/ referent ştiinţific în comisiile de doctorat
2.13. Premii acordate de Academia Română

0 1 2 3 4 5

1

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

5

0 1 2 3 4 5

4

0 1 2 3 4 5

1

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

6

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

1

0 1 2 3 4 5

5

0 1 2 3 4 5

3

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
6
8
3+2 (pt. fiecare teză)

2-1
7

2.14. Premii acordate de MEdC/CNCSIS
2.15. Alte premii naţionale
2.16. Expert, consultant în cadrul unor proiecte susţinute
internaţional (Banca Mondială, BERD, UNESCO, Consiliul
Europei etc.)

0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

5
3

0 1 2 3 4 5

6

2.5. Alte criterii
(la latitudinea
facultăţilor/
catedrelor)
DOMENIU: 3. ACTIVITATEA DE CU STUDENŢII; RELAŢII EDUCAŢIONALE
CRITERII

INDICATORI - PERFORMANŢE

3.1. Comportament 3.1.1. Relaţii de comunicare interpersonale şi de grup
(disponibilitate pentru dialog şi interacţiune, sociabilitate,
relaţional
consideraţie faţă de studenţi, asistenţă în rezolvarea unor
conflicte de grup etc.)
3.2. Comportament 3.2.1. Cunoaşterea şi consilierea diferenţiată a studenţilor
- identificarea şi îndrumarea studenţilor cu nevoi speciale
funcţional
- identificarea şi îndrumarea studenţilor cu potenţial ştiinţific
(cunoaştere şi
superior
consiliere)
3.2.2. Consilierea studenţilor în elaborarea unor proiecte de
cercetare
3.2.3. Îndrumarea lucrărilor de diplomă şi a dizertaţiilor de
masterat
3.2.4. Îndrumarea şi participarea la activitatea cercurilor
ştiinţifice studenţeşti
3.2.5. Sprijinirea şi participarea la activităţile comunităţii
studenţeşti

SCALĂ

COEFICIENT
DE
MULTIPLICARE

0 1 2 3 4 5

4

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

2

TOTAL

3.2.6. Desfăşurarea de activităţi de tutoriat: întâlniri cu
studenţii, pe probleme de învăţare, de orientare profesională,
asistenţă socială etc.
1.4. Alte criterii
(la latitudinea
facultăţilor/
catedrelor)

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

4

DOMENIU: 4. SERVICII INSTITUŢIONALE

CRITERII

INDICATORI - PERFORMANŢE

4.1. Participarea la
dezvoltarea
instituţională

4.1.1. Implicarea în viaţa academică şi administrativă a
catedrei (planuri operaţionale, analize evaluative, sarcini
0
curente etc.)
4.1.2. Contribuţii la elaborarea şi la implementarea politicilor
şi a strategiilor de dezvoltare a facultăţii şi a universităţii
0
(proiecte de dezvoltare, rapoarte, activităţi în comisii
specializate etc.)
4.1.3. Participarea în organismele de conducere a facultăţii
0
- decan
- prodecan
- secretar ştiinţific
- şef de catedră
- membru în Consiliul facultăţii
4.1.4. Participarea la activităţi profesional-administrative:
0
admitere, examene, târguri educaţionale etc.
4.1.5. Promovarea imaginii şi a expertizei profesionale a
0
instituţiei, în mass media şi în alte instituţii şi organizaţii
4.1.6. Dezvoltarea de relaţii de parteneriat interinstituţional
(unităţi de învăţământ, ştiinţifice, culturale, economice etc.)
4.1.7. Contribuţii la dezvoltatarea bazei tehnico-materiale şi
financiare a instituţiei (achiziţii de echipamente din proiecte,
număr de studenţi cu taxă etc.)

SCALĂ

COEFICIENT
DE
MULTIPLICARE

1 2 3 4 5

3

1 2 3 4 5

4

1 2 3 4 5

6
5
4
3
2

1 2 3 4 5

2

1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

3

TOTAL

4.2. Valorificarea
expertizei
profesionale în
afara instituţiei

4.2.1. Consultanţa de specialitate acordată diferiţilor
beneficiari (instituţii, organizaţii interesate)
4.2.2. Participarea la activitatea consiliilor, a comisiilor de
specialitate, de nivel:
- local
- naţional
- internaţional
4.2.3. Exercitarea unor funcţii de conducere (reprezentare) în
foruri de specialitate la nivel:
- local
- naţional,
- internaţional
4.2.4. Furnizarea de servicii (programe de formare,
reconversie profesională etc.) pentru beneficiari externi în
raport cu instituţia
4.2.5. Profesor invitat la universităţi şi instituţii de cercetare:
- din ţară
- din străinătate
4.2.6. Elaborarea de standarde profesionale, metodologii de
evaluare/ acreditare, fundamentarea documentelor oficiale de
interes naţional

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

2

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

4

0 1 2 3 4 5

4

0 1 2 3 4 5

6

0 1 2 3 4 5

8

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

3

0 1 2 3 4 5

5

0 1 2 3 4 5

5

1.4. Alte criterii
(la latitudinea
facultăţilor/
catedrelor)

0 1 2 3 4 5

