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Facultatea 

 

Nr. 
Crt. 

Criteriu de 
evaluare 

Indicatori de performanŃă 
Nr. 
Pct.: 
0-5 

1 Elaborare de 
materiale 
didactice 

1. Introducerea unor cursuri noi, pe direcŃii neelaborate anterior, în ultimii 10 ani 
2. Introducerea unor lucrări de laborator noi, pe direcŃii  neelaborate anterior, în ultimii  

10 ani 
3. Cursuri universitare proprii, cu înalt grad de originalitate, preluate în ultimii trei ani  
4. Suporturi de studiu pentru seminarii (antologii, companioane, culegeri tematice), 

laboratoare, proiecte 
5. Manuale şi alte materiale pentru învăŃământul preuniversitar 
6. Manuale (cursuri) editate în Reprografie sau editură, în ultimii 5 ani  

 

2 Cercetare 
ştiinŃifică 

1*   CărŃi, monografii, tratate publicate în edituri recunoscute (locale, naŃionale sau 
internaŃionale) 
2     Studii publicate în reviste de specialitate cu referenŃi şi colective editoriale 
3 ConferinŃe invitate / lucrări de sinteză prezentate la manifestări ştiinŃifice recunoscute 
4 Lucrări publicate în Volumele unor ConferinŃe internaŃionale cu referenŃi şi comitet 

de program 
5  Lucrări publicate în Volumele unor ConferinŃe naŃionale cu referenŃi şi comitet de 

program 
6 * Brevete omologate, produse aplicate 
7 *Premii ştiinŃifice (acordate pe lucrări) 
8 Granturi câştigate prin competiŃie 
9 Contracte de cercetare ştiinŃifică prin / sau fără competiŃie 

 

3 Recunoaştere 
naŃională şi 
internaŃională 

1      Profesor invitat pentru prelegeri la UniversităŃi de prestigiu 
2      Membru în Academii de ştiinŃă şi artă 
3      Membru în societăŃi ştiinŃifice şi profesionale 
4      Membru în Comisii de doctorat 
5 Membru în colective de redacŃie a unor Reviste recunoscute 
6 Membru în Comitetele internaŃionale de program 
7 Membru în echipe de expertizare / evaluare a cercetării ştiinŃifice 
8 Membru în echipe de expertizare / evaluare a procesului educaŃional 
9 Membru în Consilii naŃionale de specialitate 
10 Organizator de manifestări ştiinŃifice internaŃionale şi / sau naŃionale / sesiuni invitate 
11 Referent ştiinŃific, expert naŃional şi internaŃional 

 

4 Activitate cu 
studenŃii 

1 Evaluarea cadrelor didactice de către studenŃi (comunicare, aprecierea cursului / 
seminarului/ proiectului, aprecierea metodei de lucru, claritatea expunerii etc) pe baza 
unei metodologii stabilite de Senatul universitar 

2 Conducerea unor cercuri ştiinŃifice studenŃeşti 
3     Organizarea şi coordonarea activităŃii de integrare  a studenŃilor 

 

5 Activitate în 
comunitatea 
academică 

1 Promovarea imaginii FacultăŃii în Ńară şi în străinătate 
2 ÎntreŃinerea şi dezvoltarea relaŃiilor de colaborare cu alte instituŃii de învăŃământ 

superior 
3 Participarea la activităŃi curente la nivelul FacultăŃii 
4 Participarea la activităŃi curente la nivelul catedrei 
5 ÎntreŃinerea, utilizarea şi dezvoltarea structurilor informatice din dotare 
6 ContribuŃii la dezvoltarea bazei materiale a catedrei  (autodotare, achiziŃionare, 

comenzi)  

 

Obs: 1. Fiecare indicator de performanŃă se punctează cu maxim 5 puncte 
         2. Indicatorii de performanŃă marcaŃi cu * se consideră pe întreaga activitate 
                                                                                                                              Decan, 

Aprobat în Senatul Universității din Craiova din 26.01.2006 

 


