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CRITERII DE EVALUARE
cu privire la acordarea titlului de profesor consultant în ULBS

a) Îndeplinirea condiţiilor legale (de vârstă, ….):
-

conducător de doctorat;
vechime efectivă la catedră de minim 10 ani.

b) Contribuţii profesionale şi de cercetare ştiinţifică:
- recunoaşterea naţională a activităţii profesionale şi de cercetare ştiinţifică;
- publicarea în edituri consacrate a unor cărţi de specialitate , monografii de
referinţă naţională şi a modului în care au fost apreciate lucrările respective
de specialişti (aprecieri, citări, etc.);
- publicarea în reviste ştiinţifice de specialitate, şi buletine ştiinţifice, a realizărilor ştiinţifice şi a modului în care acestea au fost appreciate în mediul
respectiv;
- organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale;
- obţinerea de premii naţionale;
- alegerea ca membru în asociaţii ştiinţifice naţionale, internaţionale;
- iniţierea şi coordonarea unor programe de cooperare internaţionale;
- activarea în colective redacţionale din ţară;
- conducerea unor colective profesionale şi de cercetare ştiinţifică.
c) Formatori de şcoală, loialitatea faţă de facultate şi universitate:
- formarea cel puţin a unei echipe de cercetare;
- participarea la înfiinţarea unei noi filiale/specializări a facultăţii/universităţii
(în altă localitate);
- introducerea a cel puţin a unei activităţi cu continuitate minimă de 5 ani (ex.
organizarea sesiunilor de comunicări a studenţilor, alte manifestări);
- participarea la cel puţin o activitate de explorare 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 a predat-o (din
punct de vedere al echipamentului şi mijloacelor de în-văţământ) (ex.laborator
de informatică, sală de tenis, scenografia pentru o piesă etc.);
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- crearea unor elemente de unicitate ale facultăţii/universităţii.


Etape procedurale
o Formarea şi aprobarea unei comisii de analiză a activităţii. Comisia
va avea în componenţă 5 (cinci) cadre didactice cu activitate
ştiinţifică şi didactică bogată şi reprezentativă (cu gradul didactic
de profesor, conducător de doctorat);
o Analizarea dosarului de către comisie şi întocmirea raportului de
evaluare .
o Supunerea spre
aprobare în consiliul facultăţii a raportului
comisiei şi a concluziilor desprinse din analiză;
o Completarea formularului de “Recomandare” pentru aprobare în
şedinţa Senatului ULBS.
Statutul profesorului universitar consultant:
- Activităţi
specifice:
cercetare,
îndrumare
doctoranzi,
consultanţă de specialitate , reprezentare, consiliere producţie;
- Resursele extrabutgetare realizate: contracte, consultanţă
sponsorizări;
- Program de lucru: la catedră în conformitate cu activităţile
cuprinse în norma de bază din statul de funcţiuni.

PRORECTOR,
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