FIŞA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE
Termen: .....................
NR.
CRT.

CRITERIUL DE
EVALUARE

*

INDICATORUL DE PERFORMANŢĂ

NR.
BC

PUNCTAJ

A. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
A1. Publicarea de cursuri, îndrumatoare de lucrări, culegeri de probleme, ş.a.
Cursuri publicate la edituri internaţionale
Număr de cursuri (N)
0
90
1
autor unic
Nr. pagini de curs (însumat din toate
Np
0,6
cursurile)
Număr de cursuri (N)
N
75
2
prim autor
Nr. pag. (Np) scrise de autor, de la ....
Np
0,45
până la ...
Număr de cursuri (N)
N
60
3
co-autor
Nr. pag. (Np) scrise de autor, de la ....
Np
0,3
până la ...
Cursuri publicate la edituri naţionale, recunoscute CNCSIS
Număr de cursuri (N)
N
20
4
autor unic
Nr. pagini de curs (total)
Np
0,1
Număr de cursuri (N)
N
15
5
prim autor
Nr. pag. (Np) scrise de autor, de la ....
Np
0,075
până la ...
Număr de cursuri (N)
N
10
6
co-autor
Nr. Pag. (Np) scrise de autor, de la ....
Np
0,05
până la ...
Cursuri publicate la alte edituri
Număr de cursuri (N)
N
10
7
autor unic
Nr. pagini de curs (total)
Np
0,1
Număr de cursuri (N)
N
7,5
8
prim autor
Nr. pag. (Np) scrise de autor, de la ....
Np
0,075
până la ...
9
co-autor
Număr de cursuri (N)
N
5

FORMULA

ANEXE ÎN FORMAT ELECTRONIC /
PRINTAT

90xN+0,60xNp

75xN+0,45xNp

60xN+0,30xNp

20xN+0,10xNp
15xN+0,075xNp

10xN+0,05xNp

10xN+0,10xNp
7,5xN+0,075xNp
5xN+0,05xNp

Se anexeaxă copia coperţii şi a foii de
gardă pentru fiecare curs, cu
menţionarea ISBN ataşată în varianta
pe hârtie. Se menţionează adresa de
site a editurii internaţionale

Nr. Pag. (Np) scrise de autor, de la ....
până la ...

10

Suporturi de curs,
îndrumătoare de
lucrări, îndrumătoare
de proiect, culegeri de
probleme, în format
electronic, înregistrate
la BibliotecaID a
Universităţii în anul
curent

Np

0,05

N

10

10xN (N=nr. de
cursuri cu
compoziţie
distinctă)

Nr. masteranzi (N)

N

5

5xN

Număr de lucrări (N)

A2. Activitatea de coordonare în domeniul masteral
1

Materanzi coordonaţi,
care au susţinut
disertaţia în anul de
raportare

Se verifică prin lista nominală a
masteranzilor şi a coordonatorilor.

A3. Activitatea cu studenţii
1

Activitatea de tutoriat

Nr. grupe de studenţi îndrumate (N)

N

2

2xN

2

Îndrumare cercuri
ştiinţifice

Nr. cercuri (N)

N

5

5xN

3

Coordonarea de lucrări
ale studenţilor,
prezentate la
simpozionane
studenţeşti

Nr. lucrări prezentate la simpozioane
studenţeşti (N)

N

2

2xN

Se verifică în caietul de activităţi al
tutorelui
Se ataşează planul de activităţi al
cercului
Se verifică prin programul
simpozionului studenţesc şi se
ataşează rezumatelor lucrărilor
studenţilor coordonaţi

A3. Activitatea de elaborare a dosarelor pentru acreditarea/autorizarea unor programe
1

Întocmirea dosarelor

Punctaj unic

10

10

B. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE
B1. Publicarea de cărţi, tratate ştiinţifice/tehnice
Cursuri publicate la edituri internaţionale
1
autor unic
Număr de cursuri (N)
N
90
90xN+0,60xNp

Se anexeaxă lista membrilor echipei de
întocmire a dosarelor pentru acreditare
semnată de D-na/Dl Decan al Facultăţii
respective

Se anexeaxă:
1 - copia coperţii şi a foii de gardă

Nr. pagini de carte (Np) (total, însumat
din toate cărţile)
Număr de cursuri (N)
2
prim autor
Nr. pag. (Np) scrise de autor, de la ....
până la ...
Număr de cursuri (N)
3
co-autor
Nr. pag. (Np) scrise de autor, de la ....
până la ...
Cursuri publicate la edituri naţionale, recunoscute CNCSIS
Număr de cursuri (N)
4
autor unic
Nr. pagini de carte (Np) (total, însumat
din toate cărţile)
Număr de cursuri (N)
5
prim autor
Nr. pag. (Np) scrise de autor, de la ....
până la ...
Număr de cursuri (N)
6
co-autor
Nr. Pag. (Np) scrise de autor, de la ....
până la ...
Cursuri publicate la alte edituri
Număr de cursuri (N)
7
autor unic
Nr. pagini de carte (Np) (total, însumat
din toate cărţile)
Număr de cursuri (N)
8
prim autor
Nr. pag. (Np) scrise de autor, de la ....
până la ...
Număr de cursuri (N)
9
co-autor
Nr. Pag. (Np) scrise de autor, de la ....
până la ...
B2. Publicarea de articole ştiinţifice (conform cerinţelor HG 551/2007)
1

Prim autor la articole
ştiinţifice publicate în
reviste cotate ISI sau

Număr de articole (N)

Np

0,6

N

75

Np

0,45

N

60

Np

0,3

N

20

Np

0,1

N

15

Np

0,075

N

10

Np

0,05

N

10

Np

0,1

N

7,5

Np

0,075

N

5

Np

0,05

N

30

75xN+0,45xNp

pentru fiecare carte cu menţionarea
ISBN-ataşată în varianta pe hârtie
2 - copia primei şi ultimei pagini a cărţii
- în format electronic şi pe hârtie
Se menţionează adresa de site a
editurii internaţionale

60xN+0,30xNp

20xN+0,10xNp

15xN+0,075xNp

10xN+0,05xNp

10xN+0,10xNp

7,5xN+0,075xNp

5xN+0,05xNp

30xN + 5xFi

1. copia articolului

conferinţe ISI cu factor
de impact (cf. HG
551/2007)

Factor de impact (Fi)

Fi

5

Număr de articole (N)

N

15

Factor de impact (Fi)

Fi

5

Număr de articole (N)

N

25

25xN

Număr de articole (N)

N

12

12xN

5

Prim autor la articole
ştiinţifice publicate în
reviste cuprinse în baza
de date internaţională

Număr de articole (N)

N

10

10xN

6

Co-autor la articole
ştiinţifice publicate în
reviste cuprinse în baza
de date internaţională

Număr de articole (N)

N

5

5xN

7

Prim autor la articole
ştiinţifice publicate în
reviste cotate CNCSIS
în categoria B

Număr de articole (N)

N

5

5xN

Număr de articole (N)

N

3

3xN

Număr de articole (N)

N

2

2xN

Număr de articole (N)

N

3

3xN

Număr de articole (N)

N

3

3xN

2

3

4

8

9

10

Co-autor la articole ISI
cu FI
Prim autor la articole
ştiinţifice publicate în
reviste indexate ISI,
care nu au factor de
impact
Co-autor la articole ISI
fără FI

Co-autor la articole
ştiinţifice publicate în
reviste cotate CNCSIS
în categoria B
Prim autor la articole
ştiinţifice publicate în
reviste necotate
CNCSIS
Publicarea de rezumate
sau postere în alte
reviste - unic/prim

15xN + 5xFi

autor
Publicarea de rezumate Număr de articole (N)
N
1
sau postere în alte
reviste - co-autor
Număr de articole (N)
N
1
B3. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe şi publicate ca rezumat (poster, prezentări orale)

11

1xN
1xN

1

Unic/prim autor la
comunicări/lucrări
ştiinţifice prezentate
(oral sau poster) la
conferinţe
internaţionale cu
comitet de program (în
limba străină)

2

Co-autor la
comunicări/lucrări
ştiinţifice prezentate
(poster) la conferinţe
internaţionale cu
comitet de program (în
limba străină)

Număr de rezumate publicate (N)

N

5

5xN

3

Unic/prim autor la
comunicări/lucrări
ştiinţifice prezentate
(oral sau poster) la
conferinţe naţionale
cu comitet de program

Număr de rezumate publicate (N)

N

5

5xN

4

Co-autor la
comunicări/lucrări
ştiinţifice prezentate
(poster) la conferinţe
naţionale cu comitet
de program

Număr de rezumate publicate (N)

N

2

2xN

Număr de rezumate publicate (N)

N

10

10xN

Se anexează:
1. prima pagină (site-ul conferinţei) în
format electronic
2. copia rezumatului din volumul
conferinţei (se specifică nr. pag.
rezumatului/posterului din volum) - în
format electronic şi printat pe hârtie
Pentru prezentările orale nepublicate
se ataşează programul conferinţei
unde este menţionată participarea dvs.

5

Prezentări orale
nepublicate incluse în
programul unei
conferinţe (doar de o
persoană care a
susţinut lucrarea)

Număr de rezumate publicate (N)

N

2

2xN

20

20xN

B4. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe şi publicate în extenso în volum

1

Unic/prim autor la
comunicări/lucrări
ştiinţifice prezentate la
conferinţe
internaţionale cu
comitet de program (în
limba străină)

2

Co-autor la
comunicări/lucrări
ştiinţifice prezentate la
conferinţe
internaţionale cu
comitet de program (în
limba străină)

Număr de lucrări publicate (N)

N

10

10xN

3

Unic/prim autor la
comunicări/lucrări
ştiinţifice prezentate la
conferinţe naţionale
cu comitet de program.

Număr de lucrări publicate (N)

N

10

10xN

4

Co-autor la
comunicări/lucrări
ştiinţifice prezentate la
conferinţe naţionale
cu comitet de program.

Număr de lucrări publicate (N)

N

5

5xN

60

60xN + S/5000

Număr de lucrări publicate (N)

N

B5. Contracte de cercetare câştigate în competiţii naţionale şi internaţionalem
Contracte de cercetare câştigate în competiţii internaţionale
1
Director de
Număr de contracte (N)
N

Se anexează:
1. prima pagină (site-ul conferinţei) în
format electronic
2. copia rezumatului din volumul
conferinţei (se specifică nr. pag.
rezumatului/posterului din volum) - în
format electronic şi printat pe hârtie
Pentru prezentările orale nepublicate
se ataşează programul conferinţei
unde este menţionată participarea dvs.

1. Directorul de proiect ataşează şi
semnează lista membrilor din echipă

2.

3.

proiect/contract

Sume încasate în anul 2009 - în Euro (S)

S

0,0002

Responsabil de
proiect/contract la
partenerul UAS

Număr de contracte (N)

N

40

Sume încasate în anul 2008 - în Euro (S)

S

0,0002

Membru în colectiv,
salarizat în anul de
raportare

Număr de contracte (N)

N

20

S

0,0002

Director de
proiect/contract

Număr de contracte (N)

N

30

Sume încasate în anul 2008 - în Euro (S)

S

0,0002

Responsabil de
proiect/contract la
partenerul USAMV

Număr de contracte (N)

N

20

Sume încasate în anul 2008 - în Euro (S)

S

0,0002

N

10

Sume încasate în anul 2008 - în Euro (S)
Contracte de cercetare câştigate în competiţii naţionale
1

2.

Membru activ în echipa
priectului, salarizat în
Număr de contracte (N)
anul de raportare
B6. Valorificarea activităţii ştiinţifice în mediul de afaceri
Contracte
internaţionale încheiate
în anul de raportare cu
beneficiari din mediul
de afaceri, pentru
1.
realizarea de cercetări
Val. contracte - Euro (V)
şi valorificarea de
produse (tehnologii,
studii), realizarea de
activităţi economice
(servicii, microprod.)

3.

V

0,0002

40xN + S/5000

20xN + S/5000

care sunt plătiţi din proiect şi o va
trimite electronic Departamentului
DAC.
2. Sunt luate în considerare numai
contractele înregistrate în contabilitate
şi sumele intrate efectiv în fondurile
universităţii în perioada de raportare
(intrare fără virgule)
Datele vor fi validate ulterior de către
Direcţia de Cercetare a Universităţii

30xN + S/5000

20xN + S/5000

20xN

V/5000

Sunt luate în considerare numai
contractele înregistrate în contabilitate
şi sumele intrate efectiv în fondurile
universităţii în perioada de raportare
(intrare fără virgule).
Datele vor fi validate ulterior de către
Direcţia Cercetare a Universităţii

2.

Contractenaţionale
încheiate în anul de
raportare cu beneficiari
din mediul de afaceri,
pentru realizarea de
cercetări şi valorificarea
de produse (tehnologii,
studii), realizarea de
activităţi economice
(servicii, microprod.)

Val contracte - Lei (V)

V

0,0000667

V/15000

C. PRESTIGIUL PROFESIONAL
C1. Citarea articolelor şi lucrărilor ştiinţifice publicate, brevetelor

1.

Citarea, în anul 2009,
în reviste cotate ISI cu
FI, a unui articol
publicat anterior

Număr de citări (N)

N

8
8xN + 5xFI

Factor impac (FI)

FI

5

2.

Citarea, în anul 2009,
în reviste cotate ISI fără
FI, a unui articol
publicat anterior

Număr de citări (N)

N

5

5xN

3.

Citarea în anul 2009, în
reviste de tip BDI, B+

Număr de citări (N)

N

3

3xN

4.

Citarea brevetelor
internaţionale sau
naţionale (raportează
numai primul autor)

Număr de citări (N)

N

10

10xN

5.

Citarea în cărţi
recunoscute CNCSIS

Număr de citări (N)

N

3

3xN

NU SE ADMIT AUTOCITĂRILE
Se anexează:
1. prima pagină şi cuprinsul revistei în
care s-a făcut citarea - în format
electronic şi printat pe hârtie
2. Copia rticolului (doar prima şi ultima
pag.) în care s-a făcut citarea - în
format electronic şi printat pe hârtie
Citările ISI se pot verifica în baza de
date SCOPUS - în format electronic şi
printat
Se anexează:
1. prima pagină şi cuprinsul revistei în
care s-a făcut citarea - în format
electronic şi printat pe hârtie
2. Copia rticolului (doar prima şi ultima
pag.) în care s-a făcut citarea - în
format electronic şi printat pe hârtie

C2. Calitatea de membru în academii, board ştiinţific al unor edituri sau reviste, colective editoriale şi redacţionale din ţară
Se ataşează în format electronic şi
Membru în boardul
printat pe hârtie documentele care
1.
ştiinţific al unor reviste
Număr de reviste (N)
N
30
30xN
atestă calitatea raportată
cotate ISI

Membru în boardul
ştiinţific al unor reviste
incluse în baza de date

Număr de reviste (N)

N

15

15xN

Număr de reviste (N)

N

10

10xN

Număr de reviste (N)

N

10

10xN

Număr de reviste (N)

N

5

5xN

Punctaj unic

30

30

7.

Membru corespondent
al unei academii de
ştiinţe (AR, ASAS, alte
academii)

Punctaj unic

15

15

8.

Membru în societăţi
ştiinţifice internaţionale

Număr de societăţi (N)

N

10

10xN

N

5

5xN

N

10

10xN

N

5

5xN

2.

3.

4.

5.

6.

Membru în boardul
ştiinţific al unor reviste
naţionale cotate
CNCSIS în categoria B
Membru în colectivele
de redacţie ale unor
reviste naţionale
recunoscute CNCSIS
(B+, B)
Membru în colectivele
editoriale ale unor
edituri naţionale
nerecunoscute
CNCSIS
Membru plin al unei
academii de ştiinţe (AR,
ASAS, alte academii)

Membru în societăţi
ştiinţifice şi profesionale Număr de societăţi (N)
naţionale
C3. Calitatea de recenzor (referent) al unor cărţi sau reviste
Recenzor al unei edituri Număr de cărţi recenzate în anul 2009
1.
internaţionale
(N)
9.

2.

Recenzor de carte la
edituri naţionale
recunoscute CNCSIS

Număr de cărţi recenzate în anul 2009
(N)

Lipsa documentelor doveditoare
determină anularea punctajuşui
acordat fiecărei categorii de membru
menţionate la acest criteriu.

Se anexează:
1. dovada recenzării = coperta
interioară a cărţii/revistei - în format
electronic şi printat pe hârtie

3.

Recenzor al unor
articole publicate în
reviste cotate sau
indexate ISI

Număr articole recenzate (N)

N

5

5xN

4.

Recenzor al unor
articole publicate în
reviste incluse în baza
de date (BDI, B+)

Număr articole recenzate (N)

N

5

5xN

5.

Recenzor al unor
articole publicate în
reviste naţionale cotate
CNCSIS în Categoria B

Număr articole recenzate (N)

N

3

3xN

N

15

15xN

C4. Calitatea de expert/evaluator al unor proiecte de cercetare

1.

2.

Expert/evaluator în
colective de evaluare
internaţionale pentru
proiecte/activităţi de
cercetare

Număr de nominalizări (N)

Nominalizarea ca
expert/evaluator în
colective de evaluare
naţionale pentru
proiecte/activităţi de
cercetare (proiecte de
tip IDEI, proiecte PN II)

Număr de nominalizări (N)

N

5

5xN

Se ataşează
1. documentele de confirmare a
nominalizării şi lista de proiecte
evaluate în anul de raportare - în
format electronic

C5. Mobilităţi internaţionale (profesor/cercetător la universităţi din străinătate)

1.

Visiting
profesor/cercetător la
universităţi din
străinătate (minimum 1
lună)

Număr de deplasări (N)

N

40

40xN

Se anexează:
1. documentele care atestă deplasarea
şi durata deplasării (ordinul rectorului) în format electronic

Vizite de scurtă durată,
prin mobilităţi Erasmus
(TS) sau vizite de
documentare ştiinţifică
prevăzute în contracte
de cercetare (de la 1 la
30 de zile)

Număr de nominalizări (N)

N

20

20xN

Număr de premii (N)

N

40

40xN

Număr de premii (N)

N

20

20xN

Număr de premii (N)

N

30

30xN

4.

Premii internaţionale
obţinute printr-un
proces de selecţie ,
acordate de societăţi
profesionale - co-autor

Număr de premii (N)

N

15

15xN

5.

Premii naţionale
obţinute printr-un
proces de selecţie ,
acordate de societăţi
profesionale prim/unic

Număr de premii (N)

N

15

15xN

6.

Premii internaţionale
obţinute printr-un
proces de selecţie ,
acordate de societăţi
profesionale - co-autor

Număr de premii (N)

N

7,5

7,5xN

2.

C6. Premii obţinute
Premii naţionale
1
(Academia Română,
ASAS) - prim/unic
2.

3

Premii naţionale
(Academia Română,
ASAS) - co-autor
Premii internaţionale
obţinute printr-un
proces de selecţie ,
acordate de societăţi
profesionale prim/unic

Se anexează:
1. documentele care atestă deplasarea
(ordinul rectorului) - numai în format
electronic

Se anexează:
1. lista cu premiile obţinute în anul de
raportare - în format electronic
2. copia documentelor care atestă
acordarea premiului raportat - în format
printat pe hârtie

Se anexează:1. lista cu premiile
obţinute în anul de raportare şi instituţia
care a acordat premiul - în format
electronic2. copia documentelor care
atestă acordarea premiului raportat - în
format printat pe hârtie

Titluri onorifice
câştigate
C6. Titlul de doctor

7.

1.

Obţinerea titlului de
doctor în ştiinţă în anul
curent

Punctaj unic

30

Punctaj unic

20

30

20

Se anexează copia Diplomei de
Doctor / adeverinţă eliberată de
Serviciul Doctorate - în formă
printată

D. IMPLICAREA ÎN DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ
D1. Implicarea în promovarea unor proiecte de dezvoltare instituţională

1.

2.

Proiecte de dezvoltare
instituţională în
competiţii internaţionale
(raportează directorul
de proiect

Număr de proiecte (N)

Proiecte de dezvoltare
instituţională în
competiţii naţionale PHARE, Fonduri
structurale (raportează numai
directorul de proiect

Număr de proiecte (N)

N

20

20xN
Sunt luate în considerare proiectele
depuse, declarate ca eligibile
Se anexează dovada (site-ul) care
atestă depunerea proiectului - în
format electronic

N

10

D2. Atragerea de fonduri pentru finanţarea de proiecte de dezvoltare instituţională
Proiecte de dezvoltare
instituţională aprobate
Număr de proiecte (N)
N
30
în competiţii
internaţionale (ex.
1.
Erasmus Mundus,
Leonardo) - (raportează
directorul şi managerii
Valoare contracte - Euro (V)
V
0,0002
de proiect
Proiecte de dezvoltare
instituţională aprobate
în competiţii naţionale
2.
Număr de proiecte (N)
N
10
(ex. MAKIS PHARE,
Fonduri structurale)
Raportează numai

10xN

30xN + V/5000

Sunt luate în considerare proiectele
depuse, declarate ca eligibileSe
anexează dovada (site-ul) care atestă
depunerea proiectului - în format
electronic

10xN + V/5000

Sunt luate în considerare
înregistrate la Contabilitate şi
sumele intrate efectiv în fondurile
Universităţii în perioada de raportare
Datele vor fi validate ulterior de către
Direcţia de Cercetare a Universităţii

directorul şi
managerii/responsabilul
USAMV de proiect

Valoare contracte - Euro (V)

V

0,0002

D3. Utilizarea fondurilor pentru investiţii în aparatură de cercetare şi materiale

1.

Aparatură pentru
cercetare achiziţionată
în anul de raportare (Raportează numai
directorul sau
responsabilul USAMV)

Valoarea dotărilor şi materialelor - Lei
(V)

D4. Reprezentant al universităţii la nivel naţional sau internaţional
Membru în comisii
naţionale (MECT,
1.
Număr de nominalizări (N)
ANCS, Academie,
CNCSIS, etc.)
Membru în organisme
regionale (Consiliul
Judeţean, Primărie,
2.
Număr de nominalizări (N)
Agenţia Regionaşă de
Dezvoltare, ANCA,
etc.)

V

0,0001

V/10000

N

20

20xN

Se raportează investiţiile în baza
materială a laboratoarelor şi a
infrastructurii de cercetare (sume de la
capitolul Dotări). Se va anexa, în
format electronic, lista cu dotările
(echipamente, aparatură de cercetare,
software, cărţi, precum şi valoarea
acestora - conform facturilor).
Lista va fi validată ulterior de către
Direcţia de Cercetare a Universităţii

Se anexează documentele care atestă
calitatea de membru - în format
electronic şi pe hârtie
N

20

20xN

* Se completează numai datele din coloana D
Fişa de autoevaluare completată se depune în formă printată (1 ex. cu anexe, acolo unde este menţionat în formatul excel al fişei de autoevaluare)
la responsabilul cu asigurarea calităţii pe catedră (RACC), iar acesta o va depune ulterior la Departamentul pentru Asigurarea CalităţiiVă
mulţumim!
Nume si prenume
CNP

