Anexa 2


Criterii de evaluare şi standarde de performanţă

a. Îndeplinirea în totalitate a condiţiilor legale de participare la concurs
b. Contribuţii profesionale şi de cercetare ştiinţifică – 40 %
-

obţinerea a minim 2 brevede de invenţie;
publicarea în edituri consacrate a minim 1 carte/monografie;
publicarea alături de personalităţi consacrate în domeniu a minim 2
capitole de cărţi în edituri prestigioase;
publicarea a minim 5 articole/an în buletine ştiinţifice şi reviste de
specialitate;
conducerea a minim 1 contract de cercetare sau consultanţă;
participarea în minim 2 contracte de cercetare sau consultanţă/an;
susţinerea şi participarea cu minim 3 lucrări ştiinţifice/an la
conferinţe/congrese internaţionale;
obţinerea cel puţin a unui premiu naţional/internaţional;

c. Indeplinirea unor obiective specifice stabilite de acord cu misiunea şi
obiectivele ULBS (respectiv facultăţii) – 30 %
-

conducerea cel puţin a unui program pentru universitate/facultate
(ex.realizarea dosarului de acreditare a specializării, fundamentarea prin
programe analitice şi planuri de studiu a unor noi programe de studiu);
participarea ca factor de decizie la cel puţin un program pentru
facultate/universitate;
deţinerea unei funcţii de decizie la nivelul facultăţii/universităţii;
nominalizarea ca chairman cel puţin la 2 conferinţe sau în 2 comisii
naţionale;
nominalizarea ca chairman la cel puţin 1 conferinţă/congres
internaţional;
activarea în asociaţii ştiinţifice sau profesionale, pe plan naţional;
alegerea ca membru în asociaţii ştiinţifice internaţionale;
iniţierea şi coordonarea unui program de cooperare internaţional;
activarea în colective redacţionale din ţară ;
participarea la organizarea cel puţin a unui congres sau conferinţe;
conducerea unor colective de studenţi (activitate de tutore sau mentor).

d. Formatori de şcoală, loialitatea faţă de facultate şi universitate,
înclinaţii deosebite pentru munca în echipă – 30 %
-

formarea cel puţin a unei echipe de cercetare;
participarea la înfiinţarea unei noi filiale a facultăţii/universităţii în altă
localitate;
introducerea cel puţin a unei activităţi cu continuitate minimă de 5 ani
(ex. organizarea sesiunilor de comunicări studenţilor, alte manifestări);
participarea la cel puţin o activitate de exploatare culturală şi/sau
ştiinţifică a specificului zonei ;



atragerea a cel puţin 2 parteneri de colaborare cu facultăţi/universităţi;
atragerea de fonduri importante (minim o sursă de finanţare) pentru
facultate/universitate (ex. culegător de folclor, publicarea documentelor
de arhivă ale zonei, valorificarea tradiţiilor populare etc.);
realizarea a cel puţin unui laborator pentru disciplina pe care o predă
(din punct de vedere al echipamentului şi mijloacelor de învăţământ) (ex.
laborator de informatică, sală de tenis, scenografia pentru o piesă etc.);
crearea unor elemente de unicitate ale facultăţii/universităţii.

Etape procedurale
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

Formarea şi aprobarea unei comisii de analiză a
activităţii
candidatului. Comisia va avea în componenţă 5 (cinci) cadre
didactice cu activitate ştiinţifică şi didactică bogată şi
reprezentativă.
Analizarea dosarului de către comisie şi întocmirea raportului de
evaluare a candidatului.
Supunerea
spre aprobare în consiliul facultăţii a raportului
comisiei şi a concluziilor desprinse din analiză şi stabilirea
cuantumului de reducere a vechimii (vezi tabelul A.2. 1).
Completarea formularului de “Recomandare” pentru participarea
la concurs (vezi anexa 1). Acest document permite candidatului
înscrierea la concurs.
Cuantumurile de reducere a vechimii
Tabel A. 2.1.

Post (funcţia didactică)

Lector (şef lucrări)
Conferenţiar
Profesor

Indeplinirea standardelor
de
performanţă
100 %
peste 80 %
peste 60 %

Cuantumuri de reducere
acordate
între 25-35 %
între 15-25 %
între 0-15 %

