Anexa 4
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ISTORIE
GRILĂ PROPRIE DE EVALUARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE
NOTĂ:
1. Utilizarea grilei proprii în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de conferențiar universitar și de profesor universitar
se face numai după ce comisia verifică îndeplinirea standardelor minimale prevăzute în anexa 13 a OM 4204 şi nu înlocuieşte
prevederile acesteia.
2. În vederea evaluării în cadrul concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice, punctajele corespunzătoare criteriilor
stabilite prin anexele 1-3 ale Regulamentului propriu al Facultăţii de Istorie se stabilesc, de către membrii comisiei, în limitele
indicate, proporţional cu numărul de unităţi acordate fiecărui candidat pe baza acestei grile.
DOMENIU: 1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
CATEGORIE
1. Procese
didactice

SUBCATEGORIE
1.Cursuri – nivel licenţă

DESCRIERE
Unităţi
Cursuri introductive, opţionale, speciale, 20-50
facultative, prezentate prin titulatură,
tematică şi bibliografie, minimum 28 ore

2.Seminar - nivel licenţă

Seminarii introductive, opţionale,
speciale, facultative, prezentate prin
titulatură, tematică şi bibliografie,
minimum 28 ore.

10-30

3.Coordonarea unui stagiu
de practică – nivel licenţă
4.Cursuri şi seminarii –
nivel Master sau Doctorat

Practică didactică şi practică de
specialitate
Cursuri şi/sau seminarii prezentate prin
titulatură, tematică şi bibliografie,

5-10
30-60

OBSERVAŢII
- Pentru un curs susţinut în
străinătate bonus 50% din
punctajul iniţial.
- punctajul scade proporţional
dacă durata cursului este mai
mică de 28 ore.
- Pentru un seminar susţinut
în străinătate bonus 50% din
punctajul iniţial.
- punctajul scade proporţional
dacă durata seminarului este
mai mică de 28 ore.
Pentru un curs sau un
seminar susţinut în străinătate

minimum 28 ore.

2. Evaluarea

1.Evaluarea finală pentru o
activitate didactică
2.Participare în comisii de
evaluare a unui ciclu de
studii

4.Participare în comisii
pentru examene în cadrul
stagiului doctoral
3.
Organizarea
şi
coodonarea
programelor
de studii

bonus 50% din punctajul
iniţial.
- punctajul scade proporţional
dacă durata cursului/
seminarului este mai mică de
28 ore.
20-30

Participare în comisii de absolvire
pentru
- licenţă
- master
- ciclul I de doctorat
Membru sau preşedinte în comisii de
examen, colocvii, etc. pentru evaluarea
activităţii doctoranzilor aflaţi în stagiul
doctoral.

1.Introducerea unor
discipline de studiu noi
2.Introducerea unor
cursuri noi

DOMENIUL: 2. ACTIVITATEA DE CERCETARE
Categorie
subcategorie
descriere
1. Volume ştiinţifice Lucrări originale (monografii,
de specialitate
sinteze, etc.) cu aparat critic
A. Cărţi
complet.

10-15
15-20
20-25
20-25

50
30

Unităţi
a. 1 autor = 400500.
b. Max.4 autori =
150-300.
c. peste 4 autori =
50-150.

Observaţii
-Volumul trebuie să aibă cel puţin 150
de pagini standard. Dacă are sub 150
de pagini, punctajul scade cu 30%
- Pentru o recenzie primită : bonus
între 2-5%.
- Pentru citări în lucrări de
specialitate: bonus 2-15%.

1.bis.
universitare

Lucrări Cursuri universitare, tratate,
enciclopedii, etc. care tratează
teme generale sau specifice,
propunând viziuni istoriografice,
idei şi interpretări originale şi
includ aparat critic.
2. Ediţii critice de Lucrări care presupun:
surse
- aparat critic;
-text de prezentare cu aparat
critic;
- se referă la publicarea unui
document inedit sau la o ediţie
critică a unui document deja
publicat;
- implică o acţiune de stabilire a
textului (dacă este cazul).
- conţin comentarii istorice,
filologice,
etc.
necesare
restituirii şi explicării sursei
prezentate.
3.
Volume
de Lucrări de tipul celor prezentate
popularizare istorică. la categoria A-1, dar fără aparat
critic (chiar dacă includ o simplă
bibliografie).
4. Ediţii ne-critice de - Publicarea unor surse inedite
surse
sau re-publicarea unor surse
fără un demers critic precum cel
descris la A2 ;
- Culegeri, crestomaţii de texte,
republicarea unor pasaje din
diverşi autori, etc. – fără un
demers critic precum cel descris
la A2.

a. 1 autor = 350450.
b. Max.4 autori =
125-250.
c. peste 4 autori =
50-100.
a. 1 autor = 400500.
b. Max.4 autori =
150 – 300.
c. peste 4 autori =
50-150.

Idem

-Volumul trebuie să aibă cel puţin 100
de pagini standard. Dacă are sub 100
de pagini, punctajul scade cu 30%
- Pentru o recenzie primită : bonus
între 2-5%.
- Pentru citări în lucrări de
specialitate: bonus 2-15%.
-Pentru surse descoperite de către
candidat se acordă bonus-uri cu
valoare de până la 50% din punctajul
de bază.

a. 1 autor = 200- La fel ca la A-1
300.
b. Max.4 autori =
100 -150.
c. peste 4 autori =
20-75.
a. 1 autor = 100200.
b. Max.4 autori =
50-74.
c. peste 4 autori =
10-50.

5. Alte lucrări de Lucrări
diverse:
manuale a. 1 autor = 200specialitate
preuniversitare, atlase istorice, 300.
instrumente de lucru diverse.
b. Max.4 autori =
80-100.
c. peste 4 autori =
20-75.
6. Traduceri ale
75 – 300.
unor
lucrări
de
specialitate

7. Coordonarea sau Lucrări definite la punctele A- 50-150.
îngrijirea unor lucrări 1+1bis. şi A-2 şi culegeri de
de specialitate
studii de specialitate (de tipul
celor definite la B-1) cu diverşi
autori.
Lucrări de tipul celor definite la 30-60.
categoriile A3-6.

-În cazul în care lucrarea are aparat
critic se acordă un bonus de până la
30% din valoarea punctajului de bază.

1. Pentru note, prefaţă, bibliografie
actualizată,
etc.
din
partea
traducătorului se pot acorda bonus-uri
de până la 10 % din punctajul de
bază.
2. În cazul în care sunt mai mulţi
traducători, punctajul se divide egal,
în funcţie de numărul lor.

B. Studii
articole

1. Studii ştiinţifice de - Texte cu subiecte originale şi a) 25-75.
specialitate.
aparat critic (inclusiv studii
introductive pentru lucrări de
şi
specialitate).

b) 15-30.

2. Recenzii

10-20.

1. Apărute în publicaţii ştiinţifice
(editate sub egida Academiei române,
a unor universităţi, institute, instituţii
muzeale, societăţi ştiinţifice care
includ universitari şi cercetători
atestaţi), inclusiv în format electronic
(pe site-uri cu acces controlat
patronate de aceleaşi tipuri de
instituţii precum cele enumerate mai
sus).
2. Pentru includerea unor surse
inedite se poate acorda un bonus de
până la 30% din punctajul de bază.
3. Punctajul se divide în cazul mai
multor autori.
5. Pentru citări în lucrări de
specialitate: bonus 2-15%.
1. Apărute în publicaţii independente
(reviste de popularizare, culturale,
volume de studii care nu apar sub
egida unei instituţii academice),
inclusiv în format electronic pe site-uri
cu acces controlat.
2. Pentru includerea unor surse
inedite se poate acorda un bonus de
până la 30% din punctajul de bază.
3. Punctajul se divide în cazul mai
multor autori.
5. Pentru citări în lucrări de
specialitate: bonus 2-15%.

3. Altele

Note de lectură, rapoarte 5-20.
preliminare
de
săpătură
publicate, prefeţe – postfeţe,
cronică ştiinţifică, cataloage de
expoziţie, laudatio, interviuri pe
teme de specialitate, documente
inedite care nu sunt însoţite de
un studiu, referate pe marginea
unor teze de doctorat, referate
de specialitate pentru edituri sau
pentru
publicaţii
ştiinţifice,
rezumate etc.
C. Activitate de 1.
Şantiere Minimum 2 săptămâni pe un 20-30.
cercetare
cu arheologice
şantier
arheologic
=
o
caracter public
campanie.

2.
Periegheze,
sondaje
şi
prelucrarea primară
a
materialului
arheologic
dintr-o
campanie.
3. Expoziţii
4. Centre şi institute
de cercetare
5.
Proiecte
granturi
cercetare

- Pentru apariţia în publicaţiile
menţionate la B1 se acordă bonus de
până la 15 % din punctajul de bază.

-Puncte acordate pentru o campanie.
-Pentru conducerea unui şantier se
acordă bonus până la 30% din
punctajul e bază.
-Pentru conducerea unui sector,
bonus până la 15 %.

Prelucrarea
primară
a 15-25.
materialului
arheologic
=
curăţare, marcare, eventual
desen simplu şi reconstituire.

şi Sub egida şi în beneficiul unor
de instituţii academice, culturale,
economice,
politice
(guvernamentale
sau
neguvernamentale), cu finalitate
publică.

15-30 .
Responsabil: 20-30 .
Membru activ:15-20.
20-30.
(coordonator)
15-25.
(membru în echipă)

Punctajul este acordat global pentru
întreaga activitate în cadrul unui
centru sau institut universitar de
cercetare.
Pentru
proiecte
cu
participare
internaţională sau în beneficiul unor
instituţii internaţionale se acordă
bonus-uri de până la 30% din
punctajul de bază.

6. Baze de date
publice şi site-uri de
specialitate.
D.
Manifestări 1.
Rapoarte
şi
ştiinţifice
comunicări
la
congrese ştiinţifice
de specialitate
2.
Rapoarte
şi
comunicări
la
conferinţe şi sesiuni
ştiinţifice
de
comunicări
3. Organizarea unor
manifestări ştiinţifice

Idem.

Idem.

Idem.

15-30.

Pentru congrese internaţionale
bonus de până la 50 %.

E. Popularizarea 2. Organizarea şi
istoriei
moderarea
unor
dezbateri publice cu
teme istorice
3. Emisiuni radio-Tv.
de specialitate

În afara mediului academic 2-4.
(inclusiv
în
învăţământul
preuniversitar)

Inclusiv conferinţe susţinute 10-25.
într-un cadru academic, în afara
sesiunilor ştiinţifice.

Idem.

Organizator al manifestării

5 – 30.

Idem.

Moderator al unei secţiuni

3-10.

Realizator/moderator
emisiune
Invitat

de 5-10.
1-3.

Consultant
de
specialitate 5-10.
pentru documentare, scenarii,
etc.
F. Recunoaştere 1.
Comitete
de Responsabil (director, redactor 25-75.
ştiinţifică
redacţie ale unor şef, secretar de redacţie)
reviste ştiinţifice de Membru
5-30.
tipul
celor
menţionate
la
rubrica B-1
2. Societăţi ştiinţifice Responsabil
(preşedinte, 5-10.
vicepreşedinte, secretar)
Membru
3-5.

–

Punctajul se acordă global, nu pentru
fiecare ediţie.
Pentru o emisiune (cu excepţia cazului
în care invitaţia este permanentă şi se
aplică regula de mai sus).

Pentru cele apărute în străinătate,
bonus de până la 50 % din punctajul
de bază.

Nu cele în care admiterea se face
exclusiv prin plata unei taxe de
înscriere.

4. Premii şi distincţii

5. Conducere
doctorat

Acordate de instituţii academice, 5-20.
reviste
ştiinţifice,
societăţi
ştiinţifice.

de Calitatea
recunoscută
de 50
conducător ştiinţific al tezelor de
doctorat în domeniul ştiinţelor
istorice
6. Participare în Preşedinte sau referent
30
comisii de susţinere
a tezei de doctorat

Pentru cele primite în afara ţării,
bonus de până la 50 % din punctajul
de bază.
Pentru un premiu al Academiei
Române, bonus 30%.
Pentru co-tutela internaţională, bonus
50%
Pentru participare într-o
internaţională, bonus 20%

comisie

