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Grila de autoevaluare anuală a activităţii cadrelor didactice (2014)  
 

Gradul didactic, Numele şi prenumele 
candidatului/candidatei 

 
............................................ 

 

    

 Descriere activităţi Calculul punctajulului Punctaj 
obţinut    

I Activităţi de cercetare ştiinţifică – 45%   

1 
Articole in reviste cu factor de impact calculat de ISI 
Thompson [(100pct.)/Nr.autori]x(1.5+factor de impact) 

 

2 
Articole in reviste fara factor de impact ISI indexate in 
baze de date international 50pct./număr de autori 

 

3 Articole in volume ale conferintelor indexate ISI 50pct./număr de autori  

4 Articole in reviste nationale CNCS minim B 25pct./număr de autori  

5 Articole in volume ale conferintelor international/nationale 25pct.sau 10pct./număr de autori  

6 Carti la edituri internationale   
[(1pct./pagină x număr de pagini)]/număr de 

autori 
 

7 Capitole in carti la edituri internationale 
[(1pct./pagină x număr de pagini)]/număr de 

autori 
 

8 Carti la edituri nationale recunoscute CNCS 
[(0.5pct./pagină x număr de pagini)]/număr de 

autori 
 

9 Capitole in carti nationale recunoscute CNCS 
[(0.5pct./pagină x număr de pagini)]/număr de 

autori  
 

10 Editor de volume colective 
[(0.5pct./pagină x număr de pagini)]/număr de 

editori 
 

11 Citari (fara autocitari) din baza de date ISI 
[(20pct.)/Nr.autori]x(1.5+factor de impact)  

12 
Citari (fara autocitari) in reviste/carti indexate in baza de 
date  

(3pct./număr de autori)  

13 

Conducere  (director sau responsabil de echipă) / sef 
pachet/ membru proiecte internationale castigate prin 
competitie (100/75/50pct./proiect) 

 

14 
Conducere (director, responsabil de echipă) / membru 
proiecte nationale castigate prin competitie (50/25pct./proiect) 

 

15 Depunere proiecte în competiții internaționale/ naționale. 
15p/proiect compet. internațională 

10p/proiect compet. națională  
 

16 
Chief editor/Membru in comitet editorial la reviste 
indexate in baze internationale  

(20pct./revistă cu factor de impact; 10pct./revistă 
fara factor de impact) 

 

17 Referent stiintific reviste indexate ISI pe perioada evaluata  
(5pct./recenzie revista cu factor de impact; 

3pct./recenzie revista fara factor de impact) 

 

18 Refernt științific pentru reviste BDI 2pct/recenzie 

 

19 

Chair/invitat plenara (invited speaker/plenary 
speaker/keynote speaker)/ conferinta 
internatională/naționala (20pct./invitație internaț; 10 pct. national) 

 



20 
Chair/Membru in programme/technical/scientific 
committee la conferinta international (5pct./comitet/organizație) 

 

21 Participant la conferințe internaționale/ naționale 
8pct/nr.autori (internaționale) 

4pct./nr.autori (naționale) 
 

22 Premii internationale/nationale (academiei/altele/locale (100/50/25/10pct./distincție) 
 

 TOTAL CAPITOLUL I   

II Activităţi didactice – 25%   
1 Suport de curs (imprimat sau digital): aparut in edituri, cu 

ISBN 
-50 pct./ 75 pag.  

2 Introducerea şi ţinerea unor cursuri şi LP noi -15 p.curs, 
-10 p. LP 

 

3 Crearea, echiparea şi întreținere activităţii laboratoarelor 
didactice și de cercetare (dotarea cu echipament informatic, 
aparatură de specialitate, material didactic şi buna 
gestionare  acestora) 

-350 puncte pentru fiecare laborator nou creat şi 
echipat/nr.pers. 
-75 puncte pentru dezvoltarea seminficativa a 
unui laborator/nr. pers. 
-40 puncte/an pentru întreținerea unui laborator 
informatizat/nr. pers. 
-20 puncte resp. sală curs sau semin./an 

 

4 Organizarea şi realizarea practicii de specialitate a 
studenţilor 

-20 p./practică/membru  

5 Realizarea de materiale didactice de specialitate:  
- baze de date georeferențiate,  
- alte baze de date, soft-uri, hărţi de specialitate, etc.) 

-25 p / bază date georeferenț.;  
-15 p/ altă bază date, soft, hartă ...; 
Dar nu mai mult de 75 p 

 

6 Director de scoala doctorală -30 p/an  

7 Responsabil de program masteral -15p/an  

8 Responsabil de program de licență -15p/an  

9 Tutore de an -10p/an  

10 Susţinerea publică a tezei de doctorat/abilitare -30p  

11 Coordonarea lucrărilor de doctorat  -10p. / lucrare  

12 Coordonarea lucrărilor de disertaţie ale studenţilor și a 
lucrărilor de grad I 

-3p./lucrare  

13 Coordonarea lucrărilor de licenţă ale studenţilor -2p. /lucrare  

14 Coordonarea lucrărilor de cercetare ale studenţilor -2 p. /lucrare comunicată; 
-5p. lucrare premiată; 
-5p. /lucrare publicată 

 

15 Responsabil mobilităţi internaţionale (ERASMUS, 
CEEPUS etc.)  

-3 p. pentru fiecare student străin 
Erasmus/CEEPUS etc. la Dep. de Geografie 
-2p. pentru fiecare student Erasmus/CEEPUS etc. 
plecat in mobilitate Erasmus/CEEPUS etc. 
-15 p. pentru fiecare accord nou încheiat cu o 
univ. parteneră. 

 

16 Coordonarea activităţii didactice şi de cercetare a unor 
studenţi şi doctoranzi de la universităţi din străinătate 

6 p. / student; 8p./masterand; 10p. 
/ doctorand 

 

 TOTAL CAPITOLUL II   

III Alte activităţi în interesul învăţământului 
şi cercetării – 30% 

  

1 Organizarea de manifestări ştiinţifice internaţionale în 
străinătate/în țară 

-75 p/coord. în străinătate; 
-50 p/ coord. în țară; 
-20 p /membru în echipa de organizare; 
-3p./manifestare X nr. de articole de presă, 
emisiuni radio şi TV ce reflectă acţiunea 

 

2 Organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale -30 p/coord.; 
-15 p/membru echipă; 

 



-3 p./fiecare articol in presa, emisiune radio şi TV 
care se refera la actiune. 

3 Organizarea de manifestări ştiinţifice locale -10 p/coord. 
-5p membru echipă 
-2 p./fiecare articol in presa, emisiune radio şi TV 
care se refera la actiune. 

 

4 Organizarea de școli de vară internaționale/naționale -30p./coord.; 15p/mbr echipă în str. 
-15p./coord.; 8p/mbr echip în RO 

 

5 Redactarea şi promovarea revistelor departamentului -10 p./redactor-şef x nr. anual de ediţii 
-5 p./red.- şef adj. x nr. anual de ediţii. 
-3 p. /membru în colectivul de redacţie -
25p./secretar de redactie x nr. anual de ediţii 
-10 p. / responsabil de număr/ 100 p.  

 

6 Conducerea de centre de cercetare recunoscute (de 
CNCSIS, Senatul UVT) 

-25 p. / centru de cercetare /an  

7 Rresp. cu cercetarea științifică -50 p./an  

8 Membru în Consiliul Departamentului -15 p/an  

9 Membru in Consilul Facultății -15 p/an  

10 Membru în Senat -15 p/an  

11 Participare la cursuri/stagii de formare profesională (cu 
atestat) în străinătate sau în țară 

-15p în străinăt. 
-8p în țară 

 

12 Participarea în comisii de doctorat/abilitare -7 p./ comisie, în țară 
-15p./comisie, în străinătate 

 

13 Participarea în comisii de concurs (pentru posturi didactice 
şi de cercetare în înv. superior; pentru inspector în 
preuniv., la colocviile de admitere ptr. gradul I si II) 
 

-5 p./ preşedinte comisie în UVT; 
-3 p. / membru comisie în UVT; 
-7p./ membru comisie în altă universitate sau altă 
instituție din înv. 

 

14 Obţinerea de sponsorizări -10 p. / 1000 RON  

15 Intocmirea de documente profesional-administrative 
(elaborare materiale pentru autorizare sau acreditare, orar, 
alte documente sau situatii statistice) 

- 20 p./dosar acreditare-autorizare 
- 5 p./ activitate (alte activități) 

 

16 Participarea la comisiile de admitere, licenta si disertatie -10p./ comisie, presedinte 
-5p./ comisie, membru şi secretar 

 

17 Responsabili pagină web departament și membrii echipei -75 p./an, coord. 
-20 p/an, membru echipă 

 

18 Organizarea si participarea la intalniri cu potentialii 
candidati la admitere (elevi de liceu, absolventi ai studiilor 
de licenta, prgătire Bac) 

-10 p. / activitate, responsabil acţiune 
-5 p./ contribuţie 

 

19 Participarea la activitatile comisiei de echivalare a studiilor  -25 p./ preşedinte/an 
-20p/responsabil departament/an 

 

20 Participarea la Comisia de managemnt al calității -10 p presed. Comisie; resp. Depart./an 
-5 p membru comisie/an 

 

21 Membru în colectivul de redacţie/ în comitetul ştiinţific al 
unor reviste din țară sau din străinătate 

-25p.la revista ISI 
-10p la reviste BDI 
-5p. alte reviste 

 

22 Expert CNATDCU -50p./președinte comisie/an 
-20p/membru comisie/an 

 

23 Expert ARACIS -20p/an  
24 Referent CNCSIS/UEFISCDI -20p/an  
25 Expert în structuri internaționale de programare și evaluare 

educațională și științifică 
25p./an  

26 Profesor invitat la universităţi de prestigiu din străinătate, 
pentru a ţine cursuri, prezentări de sinteză etc. 

-10p./ 2 ore curs sau lucrare practică 
-5p. / 2 ore  C sau LP în alte univ. din țară 

 

27 Participare în societăţi, asociaţii ştiinţifice naţionale -15p./ membru in structuri de 
conducere/organizație/an  
-5p./membru în organizaţie/an 

 

28 Participare în societăţi, asociaţii ştiinţifice internaţionale, -25p./ membru in structuri de  



centre/laboratoare de cercetare conducere/organizație/an 
10p./organizaţie/an 

 TOTAL CAPITOLUL III   

 Total punctaj la cap. I - III   
    

IV Punctajul obţinut în urma evaluării cursurilor / 
LP/seminariilor de către studenţi (media 
ultimelor 2 semestre) 

Total punctaj obţinut la cap. II, înmulțit cu : 
1,2 (pentru media generala peste 6) 
1,1 (pentru media generală 5,5 – 6) 
1,0 (pentru media generală 5 – 5,49) 
0,9 (pentru media generală 4,5 – 4,99) 
0,8 (pentru media generală sub 4,5) 

 

    

 Total punctaj   
    

    

  
Data: 

  

Semnătura cadrului didactic autoevaluat,   
 

Director de departament, 
   

  
NOTĂ : La fişa de autoevaluare se anexează listele de lucrări şi activităţi realizate, precum și link-urile 
sau materialele doveditoare. 

 


