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FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE.
DECANAT.

Grila de autoevaluare a activităţii cadrelor didactice
Gradul didactic, Numele şi prenumele
candidatului/candidatei
Descrierea activităţii
I
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Calculul punctajului

Activităţi de cercetare ştiinţifică
Articole în reviste ISI Thompson, cu factor de
impact calculat/ indice Scimago
Articole în reviste ISI Thompson fără factor de
impact
Articole în reviste indexate în baze de date
internaționale
Articole în volume ale conferințelor indexate ISI
Articole în reviste naționale CNCS, cotate A sau
B
Articole în volume ale conferințelor
internaționale
Articole în volume ale conferințelor naționale
Recenzii științifice publicate în reviste indexate
în baze de date internaționale
Articole, studii, recenzii, cronici publicate în
reviste de cultură indexate în baze de date
internaționale sau în reviste cu tradiție în
domeniu
Cărți științifice1 publicate la edituri
internaționale
Capitole în cărți științifice publicate la edituri
internaționale
Cărți științifice publicate la edituri naționale
recunoscute CNCS
Capitole în cărți științifice publicate la edituri
naționale recunoscute CNCS
Carte de beletristică, dacă lucrarea beneficiază de
cel puțin trei recenzii
Editarea unei opere științifice, filosofice sau
literare, ediții critice
Prefețe/ postfețe/ studii introductive la lucrări
publicate în străinătate
1

............................................
Punctaj
obţinut

[(75 puncte)/ nr. autori] x (1.5 + factor de
impact/ indice Scimago)
75 puncte/ număr de autori
50 puncte/ număr de autori
50 puncte/ număr de autori
25 puncte/ număr de autori
20 puncte/ număr de autori
10 puncte/ număr de autori
10 puncte/ număr de autori

5 puncte/ număr de autori
[(3 puncte/ pagină x număr de pagini)]/
număr de autori
[(3 puncte/ pagină x număr de pagini)]/
număr de autori
[(2 puncte/ pagină x număr de pagini)]/
număr de autori
[(2 puncte/ pagină x număr de pagini)]
/număr de autori
0.5 puncte/ pagină
[(1 punct/ pagină x număr de pagini)]/
număr de editori
[(3 puncte/ pagină x număr de pagini)]/
număr de autori

Conform criteriilor CNATDCU în vigoare, pentru cărți o pagină presupune minimum 2000 de semne/ pagină.
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Prefețe/ postfețe/ studii introductive la lucrări
17 publicate în țară

[(2 puncte/ pagină x număr de pagini)]
/număr de autori

18 Traduceri de cărți/ studii/articole

1 punct/ pagină

19 Coordonare de traduceri
Citări (fără autocitări) în publicații indexate în
20 baze de date ISI
Citări (fără autocitări) în publicații indexate în
baze de date internaționale/ cărți la edituri
21 recunoscute din țară sau din străinătate

0,5 puncte/ pagină
[(10 puncte)/ nr. autori] x (1.5 + factor de
impact)
6 puncte/ număr de autori

22 Recenzii la publicații ale autorului

10 puncte/ recenzie (indiferent de nr. de
autori ai recenziei)
1 punct/ mențiune

23 Mențiune bibliografică
2 puncte/ prezență
24 Prezența în baze de date internaționale
Prezența în biblioteci naționale și universitare din 3 puncte/ prezență
25 țară
6 puncte/ prezență
26 Prezența în biblioteci internaționale
100 puncte/ premiu sau distincție
27 Premii și distincții științifice și culturale
Conducere (director sau responsabil de echipă)/
28 proiecte internaționale câștigate prin competiție 50 puncte/ proiect
Membru proiecte internaționale câștigate prin
29 competiție
40 puncte/ proiect
Conducere (director, responsabil de echipă)/
30 proiecte naționale câștigate prin competiție
40 puncte/ proiect
Membru proiecte naționale câștigate prin
31 competiție
30 puncte/ proiect
Editor-șef la reviste indexate în baze de date ISI
32 Thompson
40 puncte/ număr de revistă
Membru în comitet editorial la reviste indexate în
33 baze de date ISI Thompson
20 puncte/ număr de revistă
Editor-șef la reviste indexate în baze de date
34 internaționale
20 puncte/ număr de revistă
Membru în comitet editorial la reviste indexate în
35 baze de date internaționale
10 puncte/ număr de revistă
36 Membru în consiliul unei edituri
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Referent știintific pentru reviste indexate ISI
37 Thompson pe perioada evaluată

5 puncte/ recenzie pentru revistă cu
factor de impact;
3puncte/ recenzie pentru revistă fără
factor de impact

38 Referent științific pentru cărți
3 puncte/ recenzie
Referent științific pentru reviste indexate în baze
39 de date internaționale
2 puncte/ recenzie
20 puncte/ invitație la conferință
internațională;
Invitat în plenarele conferințelor internaționale/ 10 puncte /invitație la conferință
40 naționale
națională
8 puncte / nr. de autori (conferințe
internaționale)
Comunicări susținute la conferințe internaționale/ 4 puncte/ nr. de autori (conferințe
41 naționale
naționale)
II Activităţi didactice
1 Suport de curs (imprimat sau digital), apărut la 50 puncte/ 75 pag.
edituri, cu ISBN
2 Organizarea şi realizarea practicii de specialitate 20 puncte/ stagiu de practică
a studenţilor
3 Tutore de an
10 puncte/ an
III Alte activităţi în interesul învăţământului şi
cercetării
1 Organizarea de manifestări ştiinţifice
internaţionale
30 puncte/ eveniment
2 Organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale
15 puncte/ eveniment
3 Organizarea de școli de vară internaționale/
30 puncte/ eveniment (internațional)
naționale
15 puncte/eveniment (național)
4 Organizarea de sesiuni de training pentru
5 puncte/ training
personalul didactic din învățământ
(preuniversitar sau universitar)
5 Activități organizate cu și pentru studenți
10 puncte/ eveniment
(cercuri studențești, concursuri, simpozioane,
proiecte de voluntariat)
6 Președinte/ membru al unui juriu la concursuri de 10 puncte/ eveniment (președinte)
specialitate la nivel internațional/ național
5 puncte/ eveniment (membru)
7 Președinte/ membru al unui juriu la concursuri de 5 puncte /eveniment (președinte)
specialitate la nivel județean/ local
3 puncte/ eveniment (membru)
8 Decan
50 puncte/ an
9 Prodecan
40 puncte/ an
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10 Director de departament sau Director al Școlii
doctorale/facultate
11 Director de program de studii
12 Membru în Consiliul Departamentului
13 Membru în Consiliul Facultății (cu cel mult 2
absențe succesive/ an, cf. regulamentului)
14 Membru în Senat (cu cel mult 2 absențe
succesive/ an, cf. regulamentului)
15 Activitate suplimentară în Senat: președinte al
unei comisii senatoriale, organizare DHC
16 Intocmirea de documente profesionaladministrative (elaborare de materiale pentru
autorizare sau acreditare, orar, alte documente
sau situații statistice) /alte activități
administrative (examene de certificare
lingvistică, examene internaționale neremunerate
etc.)
17 Participare în comisii de concurs pentru posturi
didactice şi de cercetare în învățământul superior
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

25 puncte/ an
10 puncte/ an
20 puncte/ an
15 puncte/ an
15 puncte/ an
15 puncte/ an
50 puncte/ dosar autorizare/ acreditare/
evaluare
20 puncte/ document/ an
10 puncte/ activitate

5 puncte/ participare ca preşedinte sau
membru al comisiei în UVT;
7 puncte/ participare ca membru al
comisiei în altă universitate
Participare în comisii de concurs pentru ocuparea 7 puncte/ participare
posturilor de inspectori școlari
Conducere de doctorat
20 puncte/ doctoran/ an
Membru în comisia de susținere a tezei de
10 puncte/ candidat
doctorat
Membru în comisia consultativă de susținere a 5 puncte/ candidat/ referat susținut
referatelor la doctorat
Coordonare lucrări gradul I
10 puncte/ candidat/ an
Coordonare lucrări licență și disertații
câte 3 puncte pentru fiecare student
Participarea la comisiile de admitere și finalizare 5 puncte/ comisie/ sesiune
studii
Participarea în Comisia de management al
10 puncte președinte/ an
calității, de etică, de audit intern
5 puncte membru comisie/ an
Expert CNATDCU
50 puncte/ președinte comisie/ an
20 puncte/ membru comisie/ an
Expert ARACIS
20 puncte/ an
Referent CNCS/ UEFISCDI
20 puncte/ an
Expert în structuri internaționale de programare 25 puncte/ an
și evaluare educațională și științifică
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30 Profesor invitat la universităţi de prestigiu din
străinătate (cu excepția mobilităților Erasmus)/
din țară, pentru a ţine cursuri
31 Mobilități Erasmus
32 Membru al societăţilor, asociaţiilor ştiinţifice și
culturale, centrelor/ laboratoarelor de cercetare
naţionale
33 Membru al societăţilor, asociaţiilor ştiinţifice
internaţionale, centrelor/ laboratoarelor de
cercetare internaționale
Total punctaj

10 puncte/ 2 ore curs în universități din
străinătate
5 puncte/ 2 ore curs în alte universități
din țară
5 puncte/ mobilitate
15 puncte/ membru în structuri de
conducere/ organizație/ an
5puncte/membru în organizaţie/ an
25 puncte/ membru în structuri de
conducere/ organizație/ an
10 puncte/ organizaţie/ an

Data:
Semnătura cadrului didactic autoevaluat

Director de departament

NOTĂ: La fişa de autoevaluare se anexează lista de lucrări şi de activităţi realizate (pentru perioada
evaluată, pe structura grilei de autoevaluare), precum și link-urile sau materialele doveditoare.
Prezenta grilă de autoevaluare a fost discutată și aprobată în ședința Consiliului Facultății
de Litere, Istorie și Teologie din 15 iulie 2015.

DECAN
Conf. univ. dr. Dana PERCEC
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