ANEXA 01-b. FIŞA DE AUTOEVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC(TEORETICIENI)
LA
REGULAMENTUL PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC

Facultatea de Arte Decorative și Design
Departamentul de Discipline teoretice
Cadru didactic:
Grad didactic:
CRITERII PENTRU AUTOEVALUARE:
C. I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI PROFESIONALĂ
C. II. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ŞI PRODUCȚIE CULTURALĂ
C. III. RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢII
Acest sistem de autoevaluare este întocmit pe baza criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă, stabilit prin
OMECTS nr. 6.560/2012. Este completat cu criterii şi punctaje specifice ale UAD.

C. I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI PROFESIONALĂ
(Se completează pentru anul universitar anterior încheiat)
A.MODERNIZAREA MATERIALELOR DIDACTICE AFERENTE DISCIPLINELOR PREDATE
Nr.
crt.

Disciplina predată

Suport de curs
actualizat
permanent și
disponibil la
biblioteca UAD în
format electronic
(10 puncte)

Suport de seminar
(Reader) actualizat
permanent și disponibil
la biblioteca UAD în
format print sau
electronic
(7 puncte)

Platformă on-line /
Blog actualizat(ă)
permanent și
disponibil(ă) pe
pagina personală a
cadrului didactic
(5 puncte)

Punctaj
cumulat

1
2
3
4
5.
6.
Punctaj total

B. PARTICIPAREA PERSONALULUI DIDACTIC LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ
Punctaj
Nr.
Tipul de activitate
Titulatura
Instituția gazdă / Perioadă
(10 puncte per
crt.
programului
/ organizatoare
activitate)
(ex 1: mobilitate de proiectului
predare
/
formare

Erasmus+)
(ex 2: participare la
cursuri de educație nonformală)
1.
2.
Punctaj total

C. ÎNDEPLINIRE SARCINI ADMINISTRATIVE, SARCINI DIDACTICE NOI / SUPLIMENTARE SAU
SARCINI EXTRADIDACTICE
Tipul de activitate
Comentarii
An universitar
Punctaj
Nr.
(titlu disciplină, denumire
crt.
cerc științific etc.)
Depunerea la timp a documentelor
1
specifice (fișe de discipline actualizate,
CV actualizat, autoevaluare, etc.)
(5 puncte)
Elaborare orar
2
(10 puncte)
Întâlnire pregătitoare studenți an I
(5 puncte)

3

Elaborare suport de curs pentru o
disciplină nouă
(15 puncte/ disciplină)
Elaborare suport de seminar pentru o
5
disciplină nouă
(10 puncte/ disciplină)
Îndrumare cercuri studenţeşti/ evaluare
6
competențe lingvistive
(15 puncte/an universitar)
Îndrumare workshop-uri studenţeşti(5
7
puncte/ workshop)
Membru în colectivul de realizare a
8
dosarului de acreditare / autorizare a
unui program de studii
(15 puncte per dosar)
Excursie de documentare cu studenții (7
9.
puncte)
Îndrumare lucrare licență (12 puncte /
10.
lucrare)
Punctaj total
4

PUNCTAJ TOTAL – ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PROFESIONALĂ

Punctajul total obţinut prin autoevaluarea activităţii didactice și profesionale se convertește în punctaj echivalent
(puncte între 0 – 100 puncte), în funcție de etalonul stabilit prin Fișa de autoevaluare. Transformarea punctajului
echivalent în calificativ se face potrivit următoarei grile:
-

90 – 100 % = calificativ: Excelent
80 – 89,99 % = calificativ: Foarte bine
65 – 79,99 % = calificativ: Bine
50 – 64,99 % = calificativ: Suficient
Sub 50 % = Insuficient

Observație: Ponderea autoevaluării este de 25% din evaluarea cadrului didactic în funcție de acest criteriu. La
autoevaluare se adaugă: 1.evaluarea de către studenți (25%); 2. evaluarea de către colegi (25%) și 3.evaluarea de către
directorul de departament (25%).
Etalon: 110 puncte
Punctaj echivalent: Se calculează înmulțind punctajul obținut cu numărul 100 și împărțind la etalon. Dacă punctajul
obținut este egal cu sau depășește etalonul, punctajul echivalent va fi de 100 puncte.
Exemplu 1: dacă punctajul obținut este 103 puncte, punctajul echivalent va fi 103 x 100 / 110 = 93,63; prin rotunjire
în sus – dat fiind faptul că zecimala este peste 5 – în acest caz punctajul echivalent va fi 94 puncte.
Exemplu 2: dacă punctajul obținut este 101 puncte, punctajul echivalent va fi 94 x 100 / 110 = 85,45; prin rotunjire
în jos – dat fiind faptul că zecimala este sub 5 – în acest caz punctajul echivalent va fi 85 puncte.

PUNCTAJ OBȚINUT ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PROFESIONALĂ
PUNCTAJ
ECHIVALENT
ACTIVITATEA
DIDACTICĂ
ȘI
PROFESIONALĂ
CALIFICATIV ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PROFESIONALĂ

C. II. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ŞI PRODUCȚIE CULTURALĂ
(Se completează pentru ultimii cinci ani calendaristici încheiați)
A. PROIECTE DE CERCETARE
Nr.
Crt.

Număr şi denumire
contract /proiect

Programul /
Finanţatorul

Echipa:
Perioada
Valoarea
Punctaj
director şi
membri
Grant / contract de cercetare – dezvoltarenaţional, obţinut prin competiţie in cadrul unor structuri / programe
precum CNCS (Resurse Umane – TE; Idei), Academia Română, altele asemenea* (Punctaj ca director – 45 puncte / ca
membru – 40 puncte )
1
2
Propuneri de proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor organizate de structuri / programe precum CNCS (Resurse
Umane – TE; Idei), Academia Română, altele asemenea* (Punctaj ca director – 25 puncte / ca membru – 20 puncte)
1
2
Punctaj total
* Institute de studii avansate / cercetare-dezvoltare care au ca activitate principală gestionarea de programe în
cadrul cărora pot fi depuse proiecte de cercetare-dezvoltare, individuale sau colective.

B. PROIECTE CULTURALE
Nr.
Crt.

Număr şi denumire
contract /proiect

Programul /
Finanţatorul

Echipa:
Perioada
Valoarea
Punctaj
director şi
membri
Proiecteculturale finanțate prin competiţie in cadrul unor structuri / programe precum AFCN, Erasmus+ cheie 2,
Europa creativă, altele asemenea* (Punctaj ca director – 25 puncte / ca membru – 20 puncte )
1
2
Propuneri de proiecte culturale în cadrul competiţiilor organizate de structuri / programe precum AFCN, Erasmus+

cheie 2, Europa creativă, altele asemenea* (Punctaj ca director – 15 puncte / ca membru – 10 puncte)
1
2
Punctaj total
* Programe de finanțare a proiectelor culturale, pe bază de competiție, inițiate de instituții publice sau private din țară
sau din străinătate

C. PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE: ARTICOLE / STUDII
Titlu lucrare
Autori
Revista
Paginile
ISSN / ISBN
Nr.
Crt.
Articol / studiu publicat în reviste de specialitate indexate ISI sau ERIH int.1 și int.2 (40 puncte)
1

Punctaj

2
Articol / studiu publicat în reviste de specialitate indexate in baze de date internationale sau recunoscute ERIH nat. sau
CNCS (35 puncte)
1
2
Articol / studiu publicat în reviste de specialitate neindexate (15 puncte)

Articol / studiu publicat în volum colectiv, publicat de o editură din străinatate recunoscută CNCS (35 puncte)
1
2
Articol / studiu publicat în volum colectiv, publicat de o editură din străinatate nerecunoscută CNCS (25 puncte)
1
2
Articol / studiu publicat în volum colectiv, publicat de o editură din ţară, recunoscută CNCS (30 puncte)
1
2
Articol / studiu publicat în volum colectiv, publicat de o editură din ţară, nerecunoscută CNCS (15 puncte)
1
2
Punctaj total

D. PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE: CĂRŢI DE SPECIALITATE

Nr.
Titlu, editură, an
Autori / editori
ISBN
crt.
Carte de specialitate publicată de o editură din străinătate, recunoscută CNCS (50 puncte)
1.

Puncte

2.
Carte de specialitate publicată de o editură din străinătate, nerecunoscută CNCS (40 puncte)
1.
2.
Carte de specialitate publicată de o editură din ţară, recunoscută CNCS (40 puncte)
1.
2.
Carte de specialitate publicată de o editură din ţară, nerecunoscută CNCS (20 puncte)
1.
2.
Editare carte de specialitate publicată de o editură din străinătate, recunoscută CNCS (40 puncte)
1.
2.
Editare carte de specialitate publicată de o editură din străinătate, nerecunoscută CNCS (30 puncte)
1.
2.
Editare carte de specialitate publicată de o editură din ţară, recunoscută CNCS (30 puncte)
1.
2.
Editare carte de specialitate publicată de o editură din ţară, nerecunoscută CNCS (15 puncte)
1.
2.
Punctaj total

E. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE SAU NAŢIONALE CU
COMITET DE SELECȚIE
Nr.
Titlu lucrare
Autori
Titulatură manifestare
Crt.
științifică și perioadă
Participare la manifestări ştiinţifice internaționale (20 puncte)
1.

Instituții
organizatoare

2.
Participare la manifestări ştiinţifice internaționale organizate în România (15 puncte)
1.

Punctaj

2.
Participare la manifestări ştiinţifice naționale (10 puncte)
1.
2.
Punctaj total
F. PROIECTE CURATORIALE
Nr.
Titlu, artiști
Curator
Crt.
Proiect curatorial internațional (20 puncte)
1.

Perioadă

Instituții
organizatoare

Punctaj

2.
Proiect curatorial internațional organizat în România (15 puncte)
1.
2.
Proiect curatorial național (10 puncte)
1.
2.
Punctaj total
PUNCTAJ TOTAL – ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ŞI PRODUCȚIE
CULTURALĂ
Punctajul total obţinut prin autoevaluarea activităţii didactice și profesionale se convertește în punctaj echivalent
(puncte între 0 – 100 puncte), în funcție de etalonul stabilit prin Fișa de autoevaluare. Transformarea punctajului
echivalent în calificativ se face potrivit următoarei grile:
-

90 – 100 % = calificativ: Excelent
80 – 89,99 % = calificativ: Foarte bine
65 – 79,99 % = calificativ: Bine
50 – 64,99 % = calificativ: Suficient
Sub 50 % = Insuficient

Etalon: 400 puncte
Punctaj echivalent: Se calculează înmulțind punctajul obținut cu numărul 100 și împărțind la etalon. Dacă punctajul
obținut este egal cu sau depășește etalonul, punctajul echivalent va fi de 100 puncte.
Exemplu: dacă punctajul obținut este 348 puncte, punctajul echivalent va fi 348 x 100 / 400 = 87.

PUNCTAJ OBȚINUT ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ŞI
PRODUCȚIE CULTURALĂ
PUNCTAJ ECHIVALENT ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
ŞI PRODUCȚIE CULTURALĂ
CALIFICATIV ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ŞI
PRODUCȚIE CULTURALĂ

C. III. RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢII
(Se completează pentru ultimii cinci ani calendaristici încheiați)
A. CITĂRI
Nr.
crt.
1

2

3

4

5
6

7

Criteriul de evaluare

Elemente de identificare ale lucrărilor în
care au fost citate lucrări ale cadrului
didactic evaluat

Punctaj

Citare în carte / volum colectiv publicat(ă)
la o editură din străinătate recunoscută
CNCS (15 puncte)
Citare în carte / volum colectiv publicat(ă)
la o editură din străinătate nerecunoscută
CNCS (10 puncte)
Citare în carte / volum colectiv publicat(ă)
la o editură din ţară, recunoscută CNCS (10
puncte)
Citare în carte / volum colectiv publicat(ă)
la o editură din ţară, nerecunoscută CNCS
(5 puncte)
Citare în articol în revistă indexată ISI sau
ERIH int.1 și int.2 (15 puncte)
Citare în articol revistă indexată în baze de
date internaţionale sau recunoscută ERIH
nat. și CNCS (10 puncte)
Citare în articol revistă neindexată (5
puncte)

Punctaj total

B. ACTIVITATE DE EVALUARE ŞI EXPERTIZĂ
Nr.
Tipul de activitate
crt.
Redactor şef sau membru în comitetul de
1
redacție revistă indexată ISI sau ERIH int.1 și
int.2 (10 puncte sau 8 puncte per an
universitar)
Redactor şef sau membru în comitetul de
2
redacție revistă indexată baze de date
internaționale sau recunoscută ERIH nat. și
CNCS (8 puncte sau 6 puncte per an
universitar)
Redactor şef sau membru în comitetul de
3
redacție revistă neindexată (5 puncte sau 3
puncte per an universitar)
Expert evaluator pentru programe de cercetare
4
naţionale și internaționale (10 puncte per
proiect evaluat)
Expert evaluator pentru programe culturale
5
naţionale și internaționale (7 puncte per
proiect evaluat)
Expert evaluator ARACIS (10 puncte per
6
raport evaluare)
Coordonator sau membru în comitetul de
7
organizare al unei manifestări ştiinţifice
internaţionale (20 puncte sau 15 puncte per

Comentarii

Perioadă

Punctaj

8

manifestare)
Coordonator sau membru în comitetul de
organizare al unei manifestări ştiinţifice
internaţionale organizată în ţară (15 puncte
sau 10 puncte per manifestare)

Coordonator sau membru în comitetul de
organizare al unei manifestări ştiinţifice
naţionale (12 puncte sau 8 puncte per
manifestare)
Coordonator sau membru al comisiei de
10
specialitate CNATDCU (10 puncte sau 8
puncte per an universitar)
Punctaj total
9

C. PREMII ȘI DISTINCȚII
Nr.
Criteriul de evaluare
crt.

Comentarii

Perioadă

Punctaj

Comentarii

Perioadă

Punctaj

Comentarii

Perioadă

Punctaj

Distincţie / premiu pentru contribuţii
profesionale / ştiinţifice, acordat de Academia
Română sau alte structuri internaționale
similare(25 puncte)
Distincţie
/ premiu pentru contribuţii
2
profesionale / ştiinţifice, acordat de instituţii
de specialitate internaționale sau naționale(20
puncte sau 15 puncte)
Membru al Academiei Române sau al
3
academiilor naţionale ale altor ţări (10
puncte)
Membru în comisiile de specialitate ale
4
organizaţiilor / societăţilor profesionale /
ştiinţifice naţionale (7 puncte per comisie)
Membru în comisiile de specialitate ale
5
organizaţiilor / societăţilor profesionale /
ştiinţifice internaţionale (10 puncte per
comisie)
Membru în structurile de conducere ale
6.
organizaţiilor / societăţilor profesionale /
ştiinţifice internaţionale (15 puncte per
structură)
Punctaj total
1

D. DOCTORAT
Nr.
crt.
1
2

3
4
Punctaj

Criteriul de evaluare

Conducere doctorat (7 puncte per doctorand
per ciclu de studii)
Membru al comisiei de îndrumare a tezei de
doctorat (5 puncte per teză per ciclu de
studii)
Membru al comisiei de susţinere a tezei de
doctorat (5 puncte/teză)
Obținerea titlului de doctor habil (40 puncte)

E. MANAGEMENT UNIVERSITAR
Nr.
Criteriul de evaluare
crt.

Rector / Președinte de senat (35 puncte per
mandat)
Membru în Consiliul de Administratie (30
2
puncte per mandat)
Director departament (20 puncte per
3
mandat)
Responsabil program de studii (6 puncte per
4
mandat)
Membru în Senatul Universităţii (10 puncte
5
per mandat)
Membru în Consiliul Facultăţii (8 puncte per
6
mandat)
Membru în Consiliul departamentului (6
7
puncte per mandat)
Membru în comisia de admitere de licenţă,
8
master sau doctorat (5 puncte per comisie)
Punctaj total
1

PUNCTAJ TOTAL – PRESTIGIUL PROFESIONAL ŞI IMPACTUL
ACTIVITĂŢII

Punctajul total obţinut prin autoevaluarea activităţii didactice și profesionale se convertește în punctaj echivalent
(puncte între 0 – 100 puncte), în funcție de etalonul stabilit prin Fișa de autoevaluare. Transformarea punctajului
echivalent în calificativ se face potrivit următoarei grile:
-

90 – 100 % = calificativ: Excelent
80 – 89,99 % = calificativ: Foarte bine
65 – 79,99 % = calificativ: Bine
50 – 64,99 % = calificativ: Suficient
Sub 50 % = Insuficient

Etalon: 90 puncte
Punctaj echivalent: Se calculează înmulțind punctajul obținut cu numărul 100 și împărțind la etalon. Dacă punctajul
obținut este egal cu sau depășește etalonul, punctajul echivalent va fi de 100 puncte.
Exemplu: dacă punctajul obținut este 78 puncte, punctajul echivalent va fi 78 x 100 / 90 = 87.

PUNCTAJ OBȚINUT RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢII
PUNCTAJ ECHIVALENT RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢII
CALIFICATIV RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢII

PUNCTAJ TOTAL
Etalon: 600 puncte
Punctaj echivalent: Se calculează înmulțind punctajul obținut cu numărul 100 și împărțind la etalon. Dacă punctajul
obținut este egal cu sau depășește etalonul, punctajul echivalent va fi de 100 puncte.
Exemplu: dacă punctajul obținut este 498 puncte, punctajul echivalent va fi 498 x 100 / 600 = 83.
PUNCTAJ TOTAL OBȚINUT
PUNCTAJ ECHIVALENT
CALIFICATIV TOTAL

