
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE 

 

GRILĂ AUTOEVALUARE  

Ultimii 5 ani 
 

              NUME:  

              PRENUME:  
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I. ACTIVITATE DIDACTICĂ    

- publicare de cursuri (editură cu ISBN)                   20 p./curs  

- publicare de caiete de lucrări practice / seminar (editură cu ISBN)                                    10 p ./caiet  

- conducere cerc studenţesc                                                    10 p./cerc  

- îndrumare lucrări studenţi în regim de tutoriat (ciclul licenţă, 

master, doctorat - lucrări prezentate la sesiuni ştiinţifice) 
5 p./lucrare   

- publicare lucrări studenţi (profesor îndrumător - ciclul licenţă, 

master, doctorat) 
10 p./lucrare    

- organizare sesiuni ştiinţifice studenţeşti 5  p . / s es i un e   

- premii obţinute la sesiuni ştiinţifice studenţeşti 10 p./premiu  

- îndrumare stagii de practică staţionară (practica de vară) - 

coordonator 

10 p.  

- îndrumare stagii de practică staţionară (practica de vară) - 

participant 

 6  p .   

- coordonator practică pedagogică 15 p.  

- orar departament 10 p.  

- coordonator de an (licenţă/master) 5 p.  

- coordonator lucrare licenţă 2 p./lucrare   

- coordonator lucrare disertaţie  2 p./lucrare   

- coordonator lucrare doctorat 10 p./lucrare  

TOTAL REALIZAT   

II. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ    

2.1 Publicaţii    

Cărţi în edituri naţionale recunoscute CNCSIS - autor unic       30 p./carte  

Cărţi în edituri naţionale recunoscute CNCSIS - prim autor 15 p./carte  

Cărţi în edituri naţionale recunoscute CNCSIS - în colaborare 

(inclusiv capitole) 

10 p./carte  

Cărţi în edituri internaţionale-autor unic                               60 p./carte  

Cărţi în edituri internaţionale-prim autor 30 p./carte  

Cărţi în edituri internaţionale-în colaborare (inclusiv capitole)                         20 p./carte  

Studii şi articole în publicaţii ISI - autor unic       40 p./articol  

Studii şi articole în publicaţii ISI - prim autor       35 p./articol  

Studii şi articole în publicaţii ISI - în colaborare     30 p./articol  

Studii şi articole în publicaţii aflate în BDI - autor unic 15 p./articol  

Studii şi articole în publicaţii aflate în BDI - prim autor 10 p./articol  

Studii şi articole în publicaţii aflate în BDI - în colaborare 5 p./articol  



Studii
:
 şi articole în alte publicaţii internaţionale de specialitate şi 

volumele manifestărilor ştiinţifice internaţionale - autor unic  

10 p./ articol  

Studii şi articole în alte publicaţii internaţionale de specialitate sau 

în volumele manifestărilor ştiinţifice internaţionale - prim autor 

8 p./ articol  

Studii şi articole în alte publicaţii internaţionale de specialitate sau 

în volumele manifestărilor ştiinţifice internaţionale - în colaborare  

5 p./ articol  

Studii şi articole în alte publicaţii de specialitate cu ISSN - autor 

unic   

 3 p./articol  

Studii şi articole în alte publicaţii de specialitate cu ISSN - prim 

autor 

 2 p./articol  

Studii şi articole în alte publicaţii de specialitate cu ISSN - în 

colaborare 

 1 p./articol  

Recenzii articole   5 p./recenzie  

Ediţii, volume îngrijite în edituri internaţionale                     10 p./volum   

Ediţii, volume îngrijite în edituri recunoscute CNCSIS 5 p./ediţie, volum  

Ediţii, volume îngrijite în alte edituri  3 p./ediţie, volum  

Prefeţe, postfeţe în volume publicate în străinătate 15 p./studiu  

Prefeţe, postfeţe la volume publicate în edituri recunoscute CNCSIS 10 p./studiu  

Prefeţe, postfeţe la volume publicate în alte edituri  6 p./studiu  

Membru în colectivele de redacţie a unor publicaţii de specialitate 

recunoscute CNCSIS ISI / BDI 

10 p./revistă  

Membru în colectivele de redacţie a altor publicaţii de specialitate 5 p./revistă  

Membru în colectivele ştiinţifice ale unor edituri internaţionale  15 p./editură  

Membru în colectivele ştiinţifice ale altor edituri naţionale 

recunoscute CNCSIS 

10 p./editură  

2.2 Participări la colocvii, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, congrese 

internaţionale organizate în ţară 

  

Comunicări ştiinţifice - autor unic                      10 p. /comunicare  

Comunicări ştiinţifice - prim autor 8 p. /comunicare  

Comunicări ştiinţifice - în colaborare                    5 p. /comunicare  

Membru în colectivul de organizare                   5 p.  

Membru în colectivul ştiinţific                              10 p.  

2.3 Participări la conferinţe, simpozioane, congrese organizate 

în străinătate  

  

Comunicări ştiinţifice la nivel internaţional - autor unic     15 p./comunicare  

Comunicări ştiinţifice la nivel internaţional - prim autor 10 p./comunicare  

Comunicări ştiinţifice la nivel internaţional - în colaborare 8 p./comunicare  

Membru în colectivul de organizare 10 p.  

Membru în comitetul ştiinţific                                             15 p.  

Conferinţe ţinute în străinătate, cursuri prin programul Erasmus       15 p.  

2.4 Recunoaşterea prestigiului   

Membru al Academiei Române 100 p.  

Premiul Academiei Române  50 p./premiu  

Premii acordate de MECI, CNCSIS, internaţionale 30 p. / premiu  

Membru în societăţi ştiinţifice şi de specialitate naţionale 10 p./societate   

Membru în societăţi ştiinţifice şi de specialitate internaţionale 20 p./societate   

Citări în publicaţii de specialitate ISI (fără autocitări, inclusiv 

internaţional) 

10 p./citare  

Citări în publicaţii de specialitate BDI (fără autocitări, inclusiv 

internaţional) 

5 p / citare  



Citări în publicaţii de specialitate (volume conferinţe, fără 

autocitări) 

2 p / citare  

Participări la acţiuni în cadrul comisiilor internaţionale de control al 

calităţii  

10  p./comisie   

2.5 Proiecte   

Proiecte naţionale   

Director grant Academia Română, CNCSIS, CNMP, competiţie 

naţională sau contracte cu o valoare mai mare de 10 000 euro 

40 p./grant  

Membru grant Academia Română, CNCSIS, CNMP, competiţie 

naţională sau contracte cu o valoare mai mare de 10 000 euro 

20 p./grant  

Realizare contracte cu alţi beneficiari - director 15 p./grant  

Realizare contracte cu alţi beneficiari - membru 10 p./grant  

Conducere centru de cercetare 20 p./centru   

Membru în centru de cercetare 10 p./centru  

Proiecte internaţionale   

Director (coordonator) de grant sau contract internaţional 50 p./grant  

Membru grant sau contract internaţional 25 p./grant  

Coordonator grup de cercetare internaţional 35 p./grup  

Membru grup de cercetare internaţional 20 p./grup  

TOTAL REALIZAT    

III. ALTE ACTIVĂŢI ÎN COMUNITATEA 
ACADEMICĂ  

  

Contribuţie la imaginea pozitivă a instituţiei, participări la 

manifestări cultural-ştiinţifice naţionale (altele decât conferinţele, 

simpozioanele, congresele deja menţionate)  

2 p./manifestare  

 
 

Realizarea de acţiuni pentru prezentarea ofertei educaţionale şi 

promovarea imaginii facultăţii sau a secţiilor  

2 p./acţiune   

Realizarea de parteneriate cu instituţii publice şi private  2 p./parteneriat   

Formare continuă - participare la stagii de specializare în ţară 5 p./stagiu  

Formare continuă - participare la stagii de specializare în străinătate 10 p./stagiu  

Organizare de stagii de formare, şcoală de vară 10 p.  

Responsabil elaborarea documentaţiei pentru dosarele de 

autoevaluare – licenţă / master / cursuri postuniversitare / doctorat  

10 p.  

Participări la acţiuni în cadrul comisiilor ARACIS, CNCSIS, 

UEFISCDI, alte instituţii naţionale de control al calităţii (evaluare 

proiecte, acreditare instituţională, evaluare şi acreditare programe 

de studii) 

10 p./acţiune   

Membru comisie examen de licenţă / disertaţie / doctorat 5 p. / comisie  

Președinte comisie examen de licenţă / disertaţie / doctorat 5p./comisie  

Secretar comisie admitere licenţă  / master  10 p. / comisie  

Preşedinte comisie definitivat 5 p.  

Membru comisie definitivat   5 p.  

Preşedinte comisie grad II, I 5 p.  

Membru comisie grad II, I 5 p.  

Membru comisie admitere licenţă / master / doctorat  5 p. / comisie  

Conducător lucrări de gradul I  5 p./lucrare   

Conducător de doctorat  20 p.   

Susţinerea tezei de doctorat 15 p.  

Elaborare acte departament 10 p.  

Stagii de cercetare în străinătate (fără stagii Erasmus) 30 p./stagiu  



Participare la şcoli de vară în străinătate  15 p./şcoală  

Membru în biroul/echipa electorală al UCV 10 p.  

Membru comisie concurs de ocupare a posturilor didactice  5 p. / comisie  

Membru Senat 15 p.  

Membru Consiliu profesoral 10 p.  

TOTAL GENERAL    
 

                                                                                                         

Semnătură cadru didactic, 

 


