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Grila de autoevaluare anuală a activităţii cadrelor didactice
Gradul didactic, Numele şi prenumele
candidatului/candidatei

............................................

Descriere activităţi

Calculul punctajulului

Activităţi didactice – 25%

I

1 Suport de curs: aparut in edituri

-50 pct./ 75 p.

2 Introducerea şi ţinerea unor cursuri şi LP noi
3

4
5

6

-15 p.curs,
-10 p. LP
Crearea, echiparea şi întreținere activităţii laboratoarelor -350 puncte pentru fiecare laborator
didactice (dotarea cu echipament informatic, aparatură de nou creat şi echipat
specialitate, material didactic şi buna gestionare acestora) -75 puncte pentru dezvoltarea
seminficativa a unui laborator
-40 puncte/an pentru întreținerea unui
laborator informatizat
Organizarea şi realizarea practicii de specialitate a
-5 p./practică/membru
studenţilor
Realizarea de materiale didactice de specialitate (baze de
-5 p / bază de date, dar nu mai mult de
date, bibliografii pe discipline şi domenii de studiu, hărţi de 50 p
specialitate, etc.)
Director de scoala doctorală
-50 p/an

7 Responsabil de program masteral

-10p/an

8 Responsabil de program de licență

-10p/an

8 Tutore de an

-10p/an

9 Susţinerea publică a tezei de doctorat

-30p

10 Coordonarea lucrărilor de doctorat

-10p. / lucrare

11 Coordonarea lucrărilor de disertaţie ale studenţilor

-2p./lucrare

12 Coordonarea lucrărilor de licenţă ale studenţilor

-2p. /lucrare

13 Coordonarea lucrărilor de cercetare ale studenţilor

-2 p. /lucrare comunicată;
-5p. lucrare premiată;
-5p. /lucrare publicată
-3 p. pentru fiecare student străin
Erasmus/CEEPUS etc. la Dep. de
Geografie
-2p. pentru fiecare student
Erasmus/CEEPUS etc. plecat in
mobilitate Erasmus/CEEPUS etc.
-15 p. pentru fiecare accord nou
încheiat cu o univ. parteneră.
6 p. / student; 8p./masterand; 15p.
/ doctorand

14 Responsabil mobilităţi internaţionale (ERASMUS, CEEPUS
etc.)

15 Coordonarea activităţii didactice şi de cercetare a unor
studenţi şi doctoranzi de la universităţi din străinătate
TOTAL CAPITOLUL I

Punctaj
obţinut

II

Activităţi de cercetare ştiinţifică 45%

1 Publicarea de cărţi şi monografii de specialitate in Romania

-40 pct.pt.fiecare 50 pagini/ nr. autori

2 Publ.capitole în cărţi şi monografii de specialitate in Romania -20 pct./nr. autori
3 Publicarea de cărţi de specialitate in străinătate in edituri de
prestigiu
4 Publ. capitole în cărţi de specialitate in străinătate in edituri
de prestigiu
5 Cărți publicate in străinătate in alte edituri
6 Capitole publicate in vol. de specialitate in alte edituri din
străinătate
7 Publicarea de articole in reviste internationale cotate ISI cu
factor de impact peste 1

-50 pct.pt.fiecare 30 pagini/ nr. autori

8 Publicarea de articole in reviste internationale cotate ISI cu
factor de impact sub 1

-275 pct/articol/ nr. Autori

9 Publicarea de articole in volume ale confer. internat.
indexate ISI

-75 pct/articol/ nr. Autori

10 Participarea cu lucrari stiintifice la conferinte internationale
indexate ISI

-50 pct/articol/ nr. Autori

11 Citări ale articolelor și cărților în articole publicate în reviste
cotate ISI

-30 pct / articol citat / nr.autori ai
articolului citat

-50 pct/ capitol/nr. autori
-40 ptr. Fiecare 30 pagini/nr. autori
-30 p/ capitol/nr. autori
-450 pct/articol/ nr. Autori

12 Citări ale articolelor și cărților în articole publicate în alte
reviste sau carti de specialitate

10p./articol citat in BDI și B+/nr. autori
ai articolului citat
-5 pct/ articol citat în alte
reviste/nr.autori ai articolului citat
13 Publicarea de articole in reviste si alte publicatii cotate B+ și -75 pct/articol/ nr. Autori
BDI
14 Publicarea de articole in reviste si alte publicatii cotate B
-50 pct/articol/ nr. Autori
15 Publicarea de articole in străinătate (alte publicatii)

-50 pct./articol/ nr. Autori

16 Publicarea de articole in țară în alte publicații științifice

-25 pct./articol/ nr. Autori

17 Conducerea granturilor internationale de cercetare ştiinţifică -150 pct.pt.coordonator
(director)/etapa anuala
-75 pct.pt.responsabil proiect/etapa
anuala (coordonarea echipei din UVT,
intr-un contract cu mai multi parteneri
institutioanli).
18 Membru in echipa de contract international de cercetare
-25 pct.ca membru/etapa anuala
ştiinţifică
19 Conducerea contractelor nationale de cercetare ştiinţifică

-100 pct.pt.coordonator
(director)/etapa anuala
-50 pct.pt.responsabil proiect/etapa
anuala (in cazul proiectelor in
consortiu, responsabil echipa UVT)
20 Membru in echipa de contract national de cercetare ştiinţifică -20 pct.ca membru/etapa anuala
21 Susţinerea de lucrări ştiinţifice la congrese şi simpozioane
internationale in străinătate si in tara

-20 pct./comunicare, în străinătate/nr.
autori

-15 pct./articol, în ţară/nr. autori
22 Susţinerea de lucrări ştiinţifice la congrese şi simpozioane
de specialitate, cu caracter national

-10 pct./articol/nr. autori

23 Conducerea de centre de cercetare recunoscute

-25 p. / centru de cercetare /an

24 Premii acordate de Academia Română

-100 p./premiu

25 Premii acordate de MECI, CNCSIS

-50 p. / premiu

TOTAL CAPITOLUL II

III Alte activităţi în interesul învăţământului şi
cercetării – 30%
1 Organizarea de manifestări ştiinţifice internaţionale

2 Organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale

3 Organizarea de manifestări ştiinţifice locale
4 Redactarea şi promovarea revistelor departamentului

-50 p/ coord.;
-20 p /membru;
-3p./manifestare X nr. de articole de
presă, emisiuni radio şi TV ce reflectă
acţiunea
-30 p/coord.;
-15 p/membru;
-3 p./fiecare articol in presa, emisiune
radio şi TV care se refera la actiune.
-10 p/coord.

5 Editarea de volume ştiinţifice colective

-10 p./redactor-şef x nr. anual de ediţii
-5 p./red.- şef adj. x nr. anual de ediţii.
-3 p. /membru în colectivul de redacţie
-15p./secretar de redactie x nr. anual
de ediţii
-10 p. / responsabil de număr/ 100 p.
-10 puncte × nr. pagini / 100

6 Rresp. cu cercetarea științifică

-50 p./an

7 Membru în Consiliul Departamentului

-15 p/an

8 Membru in Consilul Facultății

-15 p/an

9 Membru în Senat

-20 p/an

-7 p./ comisie, în țară
-15p./comisie, în străinătate
11 Participarea în comisii de concurs (pentru posturi superioare, -5 p./ preşedinte comisie în UVT;
didactice şi de cercetare)
-3 p. / membru comisie în UVT;
-7p./ membru comisie în altă
universitate
12 Obţinerea de sponsorizări
-6 p. / 1000 RON
10 Participarea în comisii de doctorat

13 Intocmirea de documente profesional-administrative
(elaborare materiale pentru autorizare sau acreditare, orar,
alte documente sau situatii statistice)
14 Participarea la comisiile de admitere, licenta si disertatie

-5 p./ activitate

-10p./ comisie, presedinte
-5p./ comisie, membru şi secretar
15 Responsabili pagină web departament și membrii echipei
-75 p./an, coord.
-20 p/an, membru
16 Organizarea si participarea la intalniri cu potentialii candidati -10 p. / activitate, responsabil acţiune
la admitere (elevi de liceu, absolventi ai studiilor de licenta) -3 p./ contribuţie

-25 p./ preşedinte CEAC/an
-20p/responsabil departament/an
Activitatea Comisiei de etică
-10 p presedinte comisie/an
-5 p membru comisie/an
Membru în colectivul de redacţie/ în comitetul ştiinţific al unor -25p.la revista ISI
reviste din țară sau din străinătate
-15p la reviste BDI
-10p. alte reviste
Referent pentru reviste ştiinţifice din ţară sau din străinătate -15p./ revistă/ an pt. reviste ISI
-10p./ revistă/ an pt. reviste BDI
- 5p./revistă/an pt. alte reviste
Expert CNATDCU
50p./președinte comisie/an
20p/membru comisie/an
Expert ARACIS
-20p/an

17 Participarea la activitatile de evaluare a calitatii
18
19

20

21
22

23 Referent CNCSIS

-15p/an

24 Expert în structuri internaționale de programare și evaluare
educațională și științifică
25 Profesor invitat la universităţi de prestigiu din străinătate,
pentru a ţine cursuri, prezentări de sinteză etc.
26 Participare în societăţi, asociaţii ştiinţifice naţionale

25p./an

27 Participare în societăţi, asociaţii ştiinţifice internaţionale,
centre/laboratoare de cercetare

-8p./ 2 ore curs sau lucrare practică
-10p. / prezentare de sinteză
-15p./ membru in structuri de
conducere/organizație/an
-5p./membru în organizaţie/an
-25p./ membru in structuri de
conducere/organizație/an
10p./organizaţie/an

TOTAL CAPITOLUL III

Total punctaj la cap. I - III
IV Punctajul obţinut în urma evaluării cursurilor /
LP/seminariilor de către studenţi (media
ultimelor 2 semestre)

Total punctaj obţinut la cap. I,
înmultit cu :
1,5 (pentru media generala peste 6)
1,3 (pentru media generală 5,5 – 6)
1,0 (pentru media generală 5 – 5,49)
0,8 (pentru media generală 4,5 – 4,99)

Total punctaj
PUNCTAJ MINIM/an pentru prof. si conf.
PUNCTAJ MINIM/an pentru asist. si lect.

300p.
150p.

Data:
Semnătura cadrului didactic autoevaluat,
Director de departament,
NOTĂ : La fişa de autoevaluare se anexează listele de lucrări şi activităţi realizate, precum si
materialele doveditoare.

