ANEXA 2
FIŞA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII ȘI A PERFORMANŢELOR
PROFESIONALE
(COD PO-10_F-01)
CADRUL DIDACTIC: Funcția didactică:…………………………
Nume și prenume:………………………...
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII
BUCUREȘTI
FACULTATEA:
DEPARTAMENTUL:

DATA:…………………………..
SEMNĂTURA:…………………
VERIFICAT
/APROBAT:
DECAN:
DIRECTOR DE
DEPARTAMENT:

NUME ȘI
PRENUME

SEMNĂTURA

Nr.
crt.

Domeniul
activitatilor

Tipul activitatilor

Categorii si restrictii

Subcategorii

Indicatori

0

1

2

3

4
1.1.1.1
internationale

5
nr. pagini/
(2*nr. autori)
nr. pagini/
(5*nr. autori)
nr. pagini/
(3*nr. autori)
nr. pagini/
(7*nr. autori)

1.1.1. Carti/ capitole ca autor

1.1.1.2 nationale
1.1 Carti si capitole în
carti de specialitate

1

Activitatea
didactica si
profesionala
1
(A1)

1.2 Suport didactic

1.1.2.1
1.1.2 Carti/ capitole de carti ca internationale
editor/ coordonator
1.1.2.2 nationale
1.2.1. Manuale, suport de
curs: pentru
Profesor / CS I : minim 2 din
care 1 ca prim autor
1.2.2. Indrumare de
laborator/aplicatii;
pentru Profesor/CSI-minim 2,
din care 1 prim autor;

nr. pagini/
(10*nr.
autori)
nr. pagini/
(20*nr.
autori)

1.3. Coordonare de
programe de studii,
organizare si
Punctaj unic pentru fiecare
coordonare programe
activitate (maxim 10 activitati
de formare continua si
pentru Profesor/CS I
proiecte educationale
(POS,Socrates,Leonardo,
sa)

10

TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL A1
2

Activitatea de

Punctaj
cadru
didactic
6

2.1. Articole in reviste cotate ISI Thomson Reuters si in volume indexate ISI
proceedings

(25+20*fact
or impact)/
nr.de aut

1

În cazul în care contribuția autorilor (pe capitole sau număr pagini) este precizată, punctajul fiecărui autor se va calcula cu aceeași
relație, considerând n = 1 pentru fiecare autor)

Ediţia/ Data ediţiei:
4 / martie 2017

Revizia/ Data reviziei:
0 / martie 2017

Aprobată de C.A. în data de:
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cercetare
(A2)

2.2. Articole in reviste si volumele unor manifestari
stiintifice indexate in alte baze de date internationale
si ale tipuri de articole*
2.3.1. cotate ISI
2.3. Proprietate
intelectuala, brevete
de inventie

2.3.2. internationale, necotate ISI
2.3.3. nationale

2.4. Granturi/
proiecte castigate
prin
competitie

2.5. Proiecte de
cercetare/consultant
(valoare de minim 10
000 Euro echivalent)

2.4.1. Director/ responsabil
2.4.2. Membru in echipa
(sunt luate in considerare
numai lunile in care a fost
pontat pe proiect)
2.5.1. Responsabil
2.5.2. Membru echipa (sunt
luate in considerare numai
proiectele pe care a fost
pontat))

Articole BDI

20/nr.de
autori

Articole in reviste
10/nr.de
de specialitate si
autori
conferinte stiintifice
50/nr.de
autori
35/nr.de
autori
25/nr.de
autori
2.4.1.1.
20*ani de
internationale
desfasurare
10*ani de
2.4.1.2. nationale
desfasurare
2.4.2.1.
10*ani de
internationale
desfasurare
5*ani de
2.4.2.2. nationale
desfasurare
5/proiect
2/proiect

TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL A2
3.1. Citări in reviste ISI
si BDI si in volumele
conferintelor ISI si BDI
3.2. Prezentari
invitate in plenul unor
manifestari stiintifice
nationale si
internationale și
Profesor invitat
(exclusiv ERASMUS)

5/nr aut
art.citat
3/nr aut
art.citat

3.1.1. ISI
3.1.2. BDI
Punctaj unic
pentru fiecare
activitate (maxim
10 activitati
pentru
Profesor/CS I)

3.2.1. internationale

3.2.2. nationale

3

Recunoastere
si impactul
activitatii
(A3)

3.3. Membru in
colectivele de
redactie sau comitete
stiintifice al revistelor
si manifestarilor
stiintifice, organizator
de manifestari
stiintifice, Recenzor
pentru reviste si
manifestari stiintifice
nationale si
internationale

3.4. Experienta de
management

3.5. Premii

10

5
Punctaj unic
pentru fiecare
activitate

3.3.1. ISI

10

3.3.2. BDI

6

3.3.3. nationale si
internationale
neindexate

3

3.4.1. Conducere (rector,
prorector,
cancelar, decan, prodecan,
director departament,
director scoala doctorala,
director, director adj., sef
sectie)
3.4.2. Membru organisme
conducere (senat, consiliu
facultatii, cons. departament,
cons. admin., cons. stiintific)
3.5.1. Academia Romana
3.5.2. ASAS, AOSR, academii
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3.6. Membru in
academii, organizatii,
asociatii profesionale
de prestigiu,
nationale si
internationale,
apartenenţă la
organizatii din
domeniul educatiei si
cercetarii

3.7. Conducere de
doctorat

de ramura şi CNCSIS
3.5.3. Premii internationale
3.5.4 Premii nationale in
domeniu
3.6.1. Academia Romana
3.6.2. ASAS, AOSR si academii
de ramura

10
5
100
30

3.6.3.1.
internationale
3.6.3.2. nationale
3.6.4.1.
internationale
3.6.4. Asociatii profesionale
3.6.4.2. nationale
3.6.5.1.
3.6.5. Consilii si organizatii în
conducere
domeniul educaţiei şi cercetării
3.6.5.2. membru
3.7.1. Conducător științific teze susținute
3.7.2. Conducător științific doctorand în stagiu
3.7.3. Referent oficial în
comisii de susținere a tezelor
în România
3.7.4. Referent oficial în
comisii de susținere a tezelor
în străinătate
3.6.3. Conducere asociatii
profesionale

30
10
5
2
15
10
1 p/ teză
0,3 p
/doctorand
0,1 p/
comisie)
0,3 p /
comisie)

TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL A3

4.

Activitatea cu
studenții
(B1)
Pondere: P = 5

4.1. Aprecierea
studenților (punctaj
acordat pe baza
opiniei studenților )

Rezultat sondaj

..........

4.2. Activități
didactice (curs) cu
serii mari

0,5 p/disciplină cu mai mult
de 75 studenți pe serie
(numai pentru ultimul an
universitar)

..........

4.3 1. Pregătirea studenților
și organizarea de concursuri
profesionale (ultimii 5 ani)

1 p/ (concurs
profesional x n
persoane
implicate

4.3.2. Implicarea studenților
( inclusiv Master, Studii
Aprofundate) în cercetarea
științifică (ultimii 5 ani)

0,25p / lucrare
publicată având
coautori studenți

4.3. Stimularea
profesională

TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL B1

5.

B1 = …..

5. Activitatea
în comunitatea
academică (B2) 5.1. Aprecierea
(punctaj
consiliului
maxim: 50
departamentului
2
puncte)

B1 = ..... x 5 ≤ 60

5.1.1. Participarea la
elaborarea programelor de
studii: specializare, masterat
5.1.2. Implementare de noi
discipline în programele de
studii
5.1.3. Participarea la activități
de asigurare a calități la
nivelul departamentului
(audit, evaluarea, elaborare
documentație pentru
acreditare

5 p/ program la
aprecierea
directorului de
departament

3 p/ disciplină

3 p/ activitate

2

Tinand cont de multitudinea de activitati care pot fi apreciate in comunitatea academica punctajul pentru acest domeniu poate fi
apreciat si global de către directorul de departament, decan și / sau rector
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5.1.4. Participare activă la
ședințele de departament
(prezentări lucrări proprii)
5.1.5. Participare la dotarea
laboratoarelor și a
colectivelor departamentului
, inclusiv elaborare caiete
sarcini
5.1.6. IT manager de
departament
5.1.7. Participare la realizarea
statului de funcțiuni al
departamentului

2 p la aprecierea
directorului de
departament
2 p la aprecierea
directorului de
departament
2p
2 p la aprecierea
directorului de
departament

TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL B2.1.

5.2. Aprecierea
Biroului Consiliului
Facultății
Pondere: P= 1

5.2.1. Comisii la nivelul
universității
5.2.2. Participare la activități
legate de admitere
5.2.3. Participarea la activități
de asigurare a calității la
nivelul facultății și
universității (audit, evaluare,
elaborare documente pentru
acreditare ș.a.)
5.2.4. Organizarea /
supervizarea practicii
studenților
5.2.5. Promotor al unor
sisteme inovative de
predare/evaluare
5.2.6. Activități cu studenții
(manifestări culturale,
științifice, tehnice etc.)
5.2.7. Președinte sau
membru comisie diplomă,
disertație, doctorat. Punctajul
se dublează dacă numărul
proiectelor susținute este mai
mare decât 50.
5.2.8. IT manager facultate
5.2.9. Realizarea orarului

B2.1. = …..

B 2.1. =
.... ≤ 20

2 p/ comisie
4p

8p

6 p/ 3 p

1p

1p

2 p – președinte;
1p - membru

5p
5p

TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL B2.2
TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL B2

B2.2. = …..
B2. = …..

B2.2. =
.... ≤ 30
B2. = ....≤
50

TOTAL PUNCTAJ CADRU DIDACTIC
Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3+B1+B2)
Nota 1:
Bazele de date internationale (BDI) luate in considerare pentru articolele publicate in reviste si publicate in volumele
unor manifestari stiintifice, cu exceptia articolelor publicate in reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan stiintific
international precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, EBSCO, PROQUEST, Elsevier, Wiley, ACM,
DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar, Mathematical
Reviews si Zentralblatt Math.
Nota 2:
1. Fișa de autoevaluare va fi însoțită în mod obligatoriu de justificarea punctajului declarat (dosar cu
documente);
2. Verificarea punctajului se va efectua de către directorul de departament;
3. Decanul fiecărei facultăți poate verifica prin sondaj corectitudinea evaluării;
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4. Conducerea universității poate verifica prin sondaj corectitudinea evaluării;
5. Declararea incorectă a punctajului se penalizează prin notarea cu punctajul minim (50 puncte pentru profesor;
30 puncte pentru conferențiar și 20 puncte pentru șef de lucrări si asistent);
6. Necompletarea fișei de autoevaluare se penalizează prin notarea cu punctajul minim, similar ca la
punctul 5;
7. Cadrele didactice situate în zona inferioară a clasamentului sunt supuse unui regim special, după cum urmează:
- zona inferioară 1 (90-95%) – atenționare din partea departamentului;
- zona inferioară 2 (95-100%) - monitorizare academică din partea departamentului.
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