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FIŞA DE EVALUARE/AUTOEVALUARE1
A PERSONALULUI DIDACTIC DIN FACULTATEA DE CHIMIE
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
Gradul didactic, numele şi prenumele:
Perioada evaluată:
1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
CRITERII
1.1. Proiectarea şi
susţinerea
activităţii
didactice; produse
curriculare

INDICATORI - PERFORMANŢE
1.1.1. Cursuri predate (conform statelor de
funcţiuni din Facultatea de Chimie)
1.1.2. Laboratoare/seminarii ţinute (conform
statelor de funcţiuni din Facultatea de Chimie)
1.1.3. Curs universitar tipărit
1.1.4. Suporturi de studii tipărite pentru:
seminarii, laboratoare, practica pedagogică
etc.(caiete de laborator, culegeri de probleme)
1.1.5. Carte de specialitate publicată în edituri
consacrate
- din ţară:
- din străinătate
1.1.6.Traduceri din literatura de specialitate
(manuale şi tratate)

1.2. Activitati de
organizare/indru
mare activitati
didactice/practice
1.3. Practica
evaluării

1.2.1. Indrumare lucrări
- licenţă şi dizertaţie
- teză doctorat
1.2.2 Indrumare activităti practice (practica de
specialitate, practica pedagogică)
1.3.1. Participarea la organizarea şi la
desfăşurarea examenelor finale ale studenţilor:
- licenţă şi master
- doctorat
1.3.2. Organizarea si participarea la examene de
admitere

PUNCTAJ

TOTAL

(20×n)p
(10×n)p
(30×n)p
(15×n)p

(40×n)p
(100×n)p
(30×n)p
(5×n)p
(10×n)p
2p
(1×n)p
(1×n)p
1×n)p

Grila a fost aprobată în Consiliul Facultăţii de Chimie din 4 februarie 2010 şi reconfirmată în
Consiliul Facultăţii de Chimie din 26 iulie 2012.
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1.4.
Perfecţionarea/
inovarea
profesionalizării
studenţilor

1.4.1. Organizarea şi coordonarea programelor de
licenţă şi master

1.4.2. Organizarea şi coordonarea programelor de
studii doctorale (membru în biroul şcolii
doctorale)
1.5. Alte criterii (la Activitatea profesională zilnică la catedră
(confirmată de biroul catedrei)
latitudinea
facultăţilor/
catedrelor)

(5×n)p

5p

(0-25)p

2. ACTIVITATEA DE CERCETARE
CRITERII
2.1. Publicaţii

2.2. Cercetări
contractuale

INDICATORI - PERFORMANŢE
2.1.1. Articole publicate în reviste de specialitate
cotate ISI
f.i. ≥ 4
2 ≤ f.i. < 4
1 ≤ f.i. < 2
f.i. < 1 pentru reviste din străinatate şi Rev.
Roumaine Chim.
Alte reviste din ţară cotate ISI
2.1.2. a. Capitol (minim 30 pagini)
- edituri recunoscute din ţară
- edituri internaţionale
b. Articol publicat într-o enciclopedie
- edituri recunoscute din ţară
- edituri internaţionale
2.1.3. Tratate, monografii
- în ţară
- în străinatate
2.1.4. Coordonări de monografii sau tratate
- tratate
- volume de studii
- numere tematice ale unor reviste de specialitate
2.1.5. Citări în literatura de specialitate (reviste
ISI, indexate, cărţi, brevete) în perioada evaluată
2.1.6. Brevete de invenţie:
- naţionale
- internaţionale
2.2.1. Granturi de cercetare/ proiecte câştigate
prin competiţie naţională
- director de grant
- membru în echipa de cercetare
2.2.2. Granturi de cercetare/ proiecte câştigate
prin competiţie internaţională
- director de grant
- membru în echipa de cercetare
2.2.3. Granturi de cercetare/ proiecte câştigate
prin competiţie la nivelul universităţii
- director de grant
- membru în echipa de cercetare

PUNCTAJ

TOTAL

(10×n)p
(6×n)p
(4×n)p
(2×n)p
(0,5×n)p
(5×n)p
(10×n)p
(4×n)p
(8×n)p
80×n
100×n
(20×n)p
(20×n)p
(20×n)p
1p/citare
(2×n)p
(10×n)p
(4×n)p
(1×n)p
(6×n)p
(1×n)p
(3×n)p
(1×n)p

2

2.2.4. Cercetări contractuale solicitate de instituţii,
organizaţii, firme etc.
2.3. Manifestări
ştiinţifice
(conferinţe,
congrese, sesiuni
ştiinţifice,
seminarii etc.)
2.4. Contribuţii în
comunitatea
ştiinţifică şi
profesională

(0,5×n)p

2.3.1. Participare cu lucrări ştiinţifice la
manifestări internaţionale
- conferinţe plenare
- comunicări orale/seminarii
- postere

(8×n)p
(2×n)p
(1×n)p

2.4.1. Membru în colectivele de redacţie ale unor
reviste ştiinţifice naţionale cotate ISI
2.4.2. Membru în colectivele de redacţie ale unor
reviste ştiinţifice internaţionale
2.4.3. Membru corespondent al Academiei
Române

(2×n)p
(4×n)p
10p

2.4.4. Membru al Academiei Române
2.4.5. Conducător ştiinţific doctorat (teze
finalizate)
2.4.6. Premii acordate de Academia Română

10p
(10×n)p
7p
7p

2.4.7. Premii acordate de MEdC/CNCSIS
2.4.8. Alte premii şi distincţii naţionale
2.4.9. Premii şi distincţii internaţionale

3p
(2-20)p*

*Se validează în Biroul Consiliului Facultăţii

3. ACTIVITATEA CU STUDENŢII; RELAŢII EDUCAŢIONALE
CRITERII
3.1. Comportament
funcţional
(cunoaştere şi
consiliere)

INDICATORI - PERFORMANŢE
3.1.1. Cunoaşterea şi consilierea diferenţiată a
studenţilor (indrumător de an)
- identificarea şi îndrumarea studenţilor cu nevoi
speciale
- identificarea şi îndrumarea studenţilor cu
potenţial ştiinţific superior
3.1.2. Îndrumarea şi participarea la activitatea
cercurilor ştiinţifice studenţeşti
3.1.3. Participarea la activităţile comunităţii
studenţeşti

PUNCTAJ

TOTAL

5p

(3×n)p
(3×n)p

4. SERVICII PROFESIONALE
CRITERII
4.1. Participarea
la dezvoltarea
instituţională

INDICATORI - PERFORMANŢE
4.1.1. Participarea în organismele de conducere
ale facultăţii
- membru în Consiliul facultăţii
- membru în comisiile organizate la nivelul
facultăţii

PUNCTAJ

TOTAL

(1×n)p
(1×n)p
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4.1.2. Participarea în organismele de conducere
ale universităţii
- Senat
- Comisiile de specialitate ale Senatului
4.1.3. Participarea la activităţi profesionaladministrative:
- Comisii de doctorat
- Târgul educaţiei
- Chimia, prieten sau duşman?
- Sesiunea de comunicări ştiinţifice a sudenţilor
- Olimpiade şcolare
- Promovarea imaginii facultăţii

4.2. Valorificarea
expertizei
profesionale în
afara instituţiei

4.1.4. Participarea la activităţi profesionale
privind examenul de grad (I şi II) şi definitivat
4.2.1. Participarea la activitatea consiliilor, a
comisiilor de specialitate
4.2.2. Furnizarea de servicii (programe de
formare, reconversie profesională etc.) pentru
beneficiari externi în raport cu instituţia
- Programul de Învăţământ Rural
- Cursuri post-universitare
4.2.3. Profesor invitat la universităţi şi instituţii de
cercetare:
- din străinătate

4.3. Alte activităţi
nenominalizate,
(confirmate de
şeful catedrei)

1p
1p

(3×n)p
(3×n)p
(3×n)p
(2×n)p
(2×n)p
(3×n)p
(3×n)p
(5×n)p

5p
(3×n)p
(10×n)p

Max. 5 p

Punctajul pentru fiecare capitol, Tc se stabileşte conform formulei de calcul:
Tc = (numărul de puncte pentru activitatea nominalizată)x(numărul de activităţi, n)]
Punctajul TOTAL se calculază conform formulei de calcul
TOTAL = 0,4×T1+0,5×T2+0,05×T3+0,05×T4

Data:

Semnătura,

Cofirmat Şef de Departament,
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