UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA de ŞTINŢE
DEPARTAMENTUL.........

ANEXA2
FIŞA DE AUTOEVALUARE PENTRU OBTINEREA GRADATIEI DE MERIT
Nume, prenume, funcţia didactică.......
Criteriul 1: Activitate didactică (punctaj de referinţă - 40p)
Indicator 1.1: Elaborare de materiale didactice pentru studenți
1.1.1 Publicarea în edituri recunoscute CNCSIS a unei cărți cu ISBN, având caracter didactic (curs/seminar/lucrări practice):
Titlul cărții
Editura
An publicare
ISBN
Nr. autori
1.1.2

1.1.3

Publicarea unui material didactic ȋn format digital pe pagini web, open acces
Denumire şi tip material (curs/seminar / activitate practică, material
Disciplina aferentă din planul de
media) postat pe pagina web a departamentului
ȋnvăţământ
Predarea unei discipline noi (curs, seminar, laborator):
Disciplina

Indicator 1.2: Implicare în activități didactice
1.2.1 Îndrumarea de lucrări
Tip lucrare (lic., dis., abs., doctorat)

1.2.2

Activitate ȋn comisii doctorale/ abilitare
Tip activitate(comisie de
Nume doctorand/abilitat
ȋndrumare sau de susţinere

Nr autori

Punctaj

Punctaj

Tip activitate
(curs, sem, lucrări practice)

An academic al primei predări

Punctaj

Data(lună, an) susţinerii/
confirmării (ȋn cazul
lucrărilor de doctorat)

Număr lucrări sustinute (conform
documentelor de examen)

Punctaj

Data/Perioada de activitate

Punctaj

Universitatea
doctorandului/abilitatului

doctorat/abilitare)
1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Participare ȋn comisiile de admitere
Tip comisie (licenţă, master)

Anul academic

Punctaj

Participare ȋn comisiile de finalizare studii
Tip comisie (licenţă, master)

Anul academic

Punctaj

Organizarea și coordonarea activității de practică/practică pedagogică a studenților
Tip practică

Anul Academic

Punctaj

Îndrumarea practicii studenților în calitate de tutore
Număr studenţi

Anul Academic

Punctaj

Anul academic

Punctaj

Elaborare dosar evaluare/acreditare program de studiu
Program de studiu
Calitate
(coordonator/membru)

Total punctaj criteriul 1
Criteriul 2 - Activitatea de cercetare și științifică (punctaj de referință: 30 p)
Indicator 2.1: Contribuția științifică
2.1.1 a)-b) Autor de monografii publicate în edituri de prestigiu (indexate în Web of Science) sau în alte edituri recunoscute
Titlu monografie
Editura/ ISBN
An publicare Nr.autori

Punctaj

c) Autor de capitole/articole în monografii științifice publicate în edituri de prestigiu, indexate (editura sau cartea) în Web of Science
Titlu monografie
Editura /ISBN
An
Nr total
Titlul capitol/articol la care este autor
Nr autori Punctaj
public. capitole
capitol

2.1.2

Editor de monografii științifice (inclusiv Proceedings):
Titlu monografie/ Proceedings
Editura / ISBN

An publicare

Nr. autori

Punctaj

2.1.3

2.1.4

Activitate în echipa unui grant de cercetare obținut prin competiție naţională/internațională, cu derulare financiară prin UCV
Titlu grant
Finanțator/
Perioada de derulare
Calitatea
Nr.contract
(lună și an debut/finalizare) (coordonator, membru)

Punctaj

Coordonator contract de cercetare cu terţi (necompetitiv), cu derulare financiară prin UCV
Titlu grant
Finanțator/
Perioada de derulare
Valoare încasată efectiv de UCV
Nr.contract
(luna și an debut/finalizare)
ȋn ultimii 5 ani

Punctaj

Indicator 2.2: Cercetare științifică
2.2.1 Articole publicate în reviste cotate ISI (în clasificarea UEFISCDI în anul apariției, ȋn funcţie de AIS)
Titlul articolului
Revista (an, volum, pag, link)
Zona revistă
2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Nr autori

Punctaj

Articole publicate în Proceedings-urile unor conferințe internaționale sau reviste necotate ISI dar indexate în baze de date
internaționale
Titlul articolului
Autori
Revista (an, volum, pag, Baza de date
link) sau coordonate
Proceedings

Punctaj

Citări ale articolelor proprii acumulate în ultimii 5 ani
Articol citat (Titlu, autori, revista, an aparitie)

Obţinere brevet (având ca titular UCV)
Denumire

Autori

Nr citări ȋn reviste
indexate ISI (fără
autocitări)

Tip (internat/nat)

Premiul Academiei Române sau al altor foruri științifice echivalente
Forul emitent
Premiul obținut

Nr citari ȋn alte publicaţii: cărţi,
articole indexate BDI (fără
autocitări)

Punctaj

An obţinere brevet

Punctaj

An decernare premiu

Punctaj

Total punctaj criteriul 2
Criteriul 3: Activități în comunitatea academică și cu studenții ( punctaj de referință - 30p)
Indicatorul 3.1: Activități suplimentare cu studenții
3.1.1 a)–c)Organizarea unor activități științifice cu studenții, necuprinse în fișa postului și neremunerate (se vor considera activități care au
presupus alocarea a minim 10 ore/activitate): a) cercuri/școli de vară; b) sesiuni studențești; c) concursuri (pregătiri/propuneri subiecte.
Denumire activitate (cerc /şcoală de vară An/ Perioada de
Tip activitate: a) sau b) sau c)
Punctaj
sau sesiune studențească sau concurs)
derulare

d) Îndrumare lucrări științifice (prezentate sau publicate de studenți)
Nume sesiune studenți sau revista in care s-a publicat
An derulare/publicare
articolul

Nr.lucrări prezentate sau
publicate de studenți

Punctaj

3.1.2

Activitate in echipa unor proiecte, alele decât de cercetare, obținute prin competiție naţională/internațională, cu derulare financiară
prin UCV
Nume proiect
Calitate
Perioadă activitate
Punctaj

3.1.3

Organizarea unor activități de tutoriat și consiliere, necuprinse în proiecte (se vor considera activități care au presupus alocarea
a minim 10 ore/activitate): a) îndrumător an (tutore de an); b) responsabil Erasmus; c) organizare vizite și întâlniri cu angajatori
Tip activitate: a) sau b) sau c)

An / Perioada

Grup studenți beneficiari

Indicatorul 3.2: Activitate în comunitatea academică
3.2.1 Membru în Societăți științifice naționale/internaționale
Nume Societate ştiinţifică
Calitate (membru în organisme de
conducere/membru)
3.2.2

3.2.3

Punctaj

Perioada activitate

Punctaj

Membru în comisii naționale guvernamentale (ARACIS, CNATDCU, UEFISCDI, etc)
Nume comisie

Perioada activitate

Punctaj

Activitate pentru editare/publicare reviste
Tip activitate (editor şef/
Nume revista

Nr. Referate( pentru

Punctaj

Categoria

membru/recenzor)

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

Organizare conferințe
Calitate (membru Com. Ştiinţific sau
Com. Organizare conferinţe UCV)

(indexata ISI sau
BDI)

Nume conferinţa şi instituţie organizatoare

referenţi)

Perioada derulare

Punctaj

Dezvoltare/îmbunătățire infrastructura (IT sau de laborator)
Activitate
Valoare

Perioada realizare

Punctaj

Platforme/site-uri web de interes pentru comunitatea academică
Denumire site/plarforma
Tip activitate (Dezvoltare sau mentenanţă)

Perioada activitate

Punctaj

Data ȋnregistrării
sponsorizării in contab.

Punctaj

Ȋntocmire orar
Semestrul

Anul academic

Punctaj

Promovarea imaginii facultății/departamentului și a programelor de studii
Activitate
Parteneri

Data

Punctaj

Atragere sponsorizări în interesul comunității academice
Sponsor si Scop sponsorizare
Valoare

Organizarea sau participarea la activități pentru atragerea elevilor spre discipline științifice: concursuri școlare, olimpiade, pregătiri
bacalaureat
Activitate
Parteneri
An academic
Punctaj

Indicator 3.3: Recunoașterea națională și internațională
3.3.1 Titluri acordate de foruri academice sau universităţi
Titlul (membru, membru
Instituţia
corespondent , DHC, cercetător

Anul acordării

Punctaj

asociat)
3.3.2

3.3.3

Premii acordate de foruri ştiinţifice/ organizaţii profesionale sau obţinute la conferinţe
Forul emitent
Premiul obținut
Invitaţii la universităţi din străinătate sau la conferinţe
Calitatea(profesor invitat/stagiu de
Universitate sau conferinţa
cercetare sau keynote speaker/lectură
invitată la conferinţe)

Total punctaj criteriul 3
Data

Semnătura

An decernare premiu

Punctaj

An/ Perioadă

Punctaj

