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Criterii de acordare a punctelor

1. SECTIUNEA 2
a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de învăţământ.
Disciplină nouă întrodusă în planul de învățământ – 20p
Disciplina noua preluată – 5p
b) Profesor invitat pentru activitati didactice la universităţi din ţară/ străinătate.
Profesor invitat la universitate din străinătate – 6p/an + 2p bonus
Profesor invitat la universitate din tara – 3p/an + 1p bonus
c) Organizarea unor activităţi cu studenţii (practică în ţară/ străinătate, cursuri de vară, etc.).
Organizarea practicii de vara a studenților – 5p
Tutore practica – 3p (0p daca a primit 5 pentru organizare)
Organizarea de scoli de vara – 5p
Conferentiar scoala vara – 3p (0p daca a primit 5 pt organizare)
Activitati legate de mobilitatea studentilor, trimitere studenti – 5 p
Activitati legate de mobilitatea stufdentilor, primire studenti – 5p
d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanţă cu standardele specifice.
Dezvoltarea bazei materiale din fonduri castigate prin competitie – 20p
Dezvoltarea bazei materiale prin fonduri ale departamentului – 10p
e) Dezvoltarea de noi laboratoare.
Creare laborator nou (colectiv dezvoltare) – 20p
Dezvoltare laborator - 5p/laborator
f)

Recunoasteri ale performantelor didactice educationale. Stabilit pe baza evaluarii cadrului
didactic.
Foarte bine in fiecare din cei 3 ani – 20p; Se scad cate 2p pentru fiecare bine, 4p pentru fiecare
satisfacator si 6p pentru fiecare nesatisfacator. 3 ani nesatisfacator se acotrda 0p.

g) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutoriere ECTS,etc.).
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Responsabil program studii – 20p
Tutore an – 6p/an (2p bonificatie pt 3 ani, 1p bonificatie pt 2 ani)
Tutore Erasmus - 5p
Decan de an - 3p/an (2p bonificatie pt 3 ani, 1p bonificatie pt 2 ani)
Alte activităţi educaţionale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g).
Proiecte educaționale internationale castigate prin competitie – 20p
Proiecte educaționale nationale castigate prin competitie – 10p
Alte activitati cu justificare – 5p

2. SECTIUNEA 4
a) Activitatea de intocmire a documentatiei de acreditare
Responsabil dosar evaluare – 20p
Responsabil secțiune din dosarul de evaluare – 10p
Responsbil cu strângerea documentelor pentru o activitate specifică – 5p
b) Activitatea de intocmire a statelor de functii si a orarului
State funcții – 20p
Orar – 20p
c) Activitatea de promovare, pregatirea, desfasurarea admiterii la licenta, masterat
Promovarea specializării la licee – 10p 1 liceu, 15p 2 licee, 20 p 3+ licee
Management admitere licentă/master – 20p
Informare admitere – 10p
Prezentarea specializarii pe pagina web -10p
Promovarea specializării la targuri, activitati cu elevii -10p
Alte activitati pentru atragerea candidatilor la licenta/masterat – 5p
d) Activitatea in cadrul cercurilor stiintifice studentesti altele decat cele definite la S3-h
Organizarea de cercuri studențesti – 20p
Participare la activitate cu studenții in cadrul cercurilor – 10p
e) Organizarea zilei absolventilor, ziua portilor deschise a facultatii
Ziua absolvenților – 10p
Ziua portilor deschise – 10p
f)

Organizarea concursurilor studentesti locale, nationale si internationale
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Organizator concurs studentesc – 6p/an (2p din oficiu pentru cel putin 2 ani, 1p din oficiu pt cel
putin 1 an)
Conducere echipa/lucrare studenți - 3p/an (2p din oficiu pentru cel putin 2 ani, 1p din oficiu pt
cel putin 1 an)

g) Tinuta morala si comportarea academica
h) Alte activitati semnificative la nivel de departament/facultate diferite de cele de la punctele
(a-h)
Organizare conferinta internațională – 20p
Membru in comitete conferinte interantionale -10p
Editor revista WoS – 20p
Membru colectiv redactional WoS – 10p
Editor revsita BDI – 10p
Membru colectiv redactional BDI – 5p
Conducere doctorat international -5p
Alte activitati justificate -5p

