Anexa 5b

Facultatea de Biologie si Geologie
Criterii și indicatori de evaluare pentru obținerea gradației de merit

Grad didactic, Prenume, Nume
Nr.
Criteriu de evaluare
Indicatori de performanță
I
Dimensiune științifică
1. Articole/studii publicate în reviste științifice indexate ISI

2. Articole/studii publicate în reviste științifice indexate Scopus/BDI
3. Monografii/cărți/tratate originale publicate la edituri internaționale/naţionale
recunoscute UEFISCDI

Punctaj anual
2016-2017
10p/articol autor principal zona
roșie; 8p/articol autor principal zona
galbenă sau coautor în zona roșie;
6p/articol autor principal zona gri
sau coautor în zona galbenă;
4p/articol coautor în zona gri;
2p/articol autor pincipal; 1p/articol
coautor
10p/item la edituri internaționale;
8p/item la edituri naționale

4. Capitole/studii în volume colective publicate la edituri internaționale/naţionale 7p/item la edituri internaționale;
recunoscute UEFISCDI
5p/item la edituri naționale
5. Lucrări publicate în volume ale manifestărilor științifice

3p/lucrare in extenso autor principal
la volume internat.; 2p/lucrare in
extenso coautor la volume internat;
2p/lucrare in extenso autor principal
la volume nat.; 1p/lucrare in extenso
coautor la volume nat.

6. Organizare de manifestări științifice
7. Participare cu lucrări la manifestări științifice

5p/internațional; 3p/național
2p/manifestare internațională;
1p/manifestare națională
8p/volum la edituri internaționale;
6p/volum la edituri naționale

8. Coordonarea/editare de volume colective publicate la edituri
internaționale/naţionale
9. Traduceri de volume de specialitate
10. Brevete omologate și produse aplicate în țară/străinătate

5p/volum
10p/brevet internațional; 8p/brevet
național
11. Director de grant național/internațional (fiecare punctaj se atribuie pe 12 luni) 10p/director de grant internațional;
7p/coordonator național de grant
internațional; 7p/director de grant
național; 4p/coordonator partener
grant național
12. Membru în colectiv de grant national/international (fiecare punctaj se atribuie 6p/membru în grant internațional;
pe 12 luni)
3p/membru grant național;
13. Coordonare de centre de cercetare/grupuri de cercetare atestate de UBB
8p/coordonare centru;
4p/coordonare grup de cercetare
atestat UBB
14. Premii acordate pentru lucrări prezentate și publicate la manifestări științifice 2p/premiu la manif. internat.;
din țară/străinătate
1p/premiu la manif. nat.
15. Cercetător visiting sau asociat – invitat la o universitate/institut din străinătate 2p/stagiu
(inclusiv ERASMUS Training Staff)
16. Președinte/membru în comitet director în asociații de specialitate: pe plan
4p/internațional; 2p/național
național/pe plan internațional
17. Membru în asociații de specialitate: pe plan național/pe plan internațional
1p/asociație
18. Evaluator al unor articole științifice din reviste de specialitate ISI
19. Evaluator al unor articole științifice din reviste de specialitate BDI
20. Membru colectiv de redacție ale unor reviste ISI
21. Membru colectiv de redacție ale unor reviste BDI
22. Doctor Honoris Causa
23. Perfecționare științifică (ex., dezvoltarea de noi tehnici experimentale,
redactare de cereri de grant)
24. Contracte de cercetare-dezvoltare încheiate cu mediul socio-economic
derulate prin UBB
II

Dimensiune didactică

1. Elaborare suport de curs/caiet lucrări practice/ghid de practică (imprimat și
înregistrat biblioteci)
2. Actualizare suport de curs/caiet lucrări practice/ghid de practică
3. Introducere de cursuri noi (inclusiv cursuri preluate și la Școala Doctorală)

10 p/item

4. Coordonarea unor programe de studii (masterale, doctorale, ID/IFR)
5. Activități de tutoriat
6. Materiale didactice specifice inovative (inclusiv în format electronic)
7. Organizare de practică de teren/de specialitate, în afara celor remunerate în
cadrul proiectelor și granturilor
8. Vizite de lucru ale studenților la organizații
9. Administrare de contracte de internship și de practică
10. Profesor visiting sau asociat – invitat la o universitate/institut din străinătate

6p/program
3p/an
10 p/disciplină
5p/practică

11. Organizarea de ateliere, cercuri de studii, cluburi tematice, sesiuni științifice
studențești
12. Participarea/organizarea de competiții științifice studențești

3p/eveniment unic; 5p/eveniment
regulat
3p/coodonare și membru în
juriu/eveniment;
5/organizare/eveniment
3p/acțiune

13. Coordonarea studenților pentru dezvoltarea competențelor individuale prin
participarea la proiecte/acțiuni/programe dedicate lor, altele decât cele didactice,
în afara celor remunerate în cadrul proiectelor europene

III

Dimensiune civică
(ProUBB și Societate)

1p/evaluare
0.5p/evaluare
5p/revistă
3p/revistă
10p/titlu timp de trei ani de la anul
dobândirii
1p/categorie de perfecționare
științifică
In functie de valoarea contractului
(1p/5000 lei)

2p/item
10 p/item

1p/vizită
2p/contract
10p/contract

14. Membru in comisii de licență/disertație/admitere
15. Teze de licență coordonate
16. Disertații de masterat coordonate
17. Activitate de coordonare de lucrări de doctorat, participare în comisii de
îndrumare și în comisii de susținere de teze de doctorat
18. Participarea la programe pentru propria pregătire de specialitate și
psihopedagogică derulate în cadrul UBB
19. Evaluarea validă de către studenți cu calificative foarte bune (medie cadru
didactic mai mare sau egal cu patru)

2p/comisie
2p/teză
2p/teză
8p/coordonare teză; 4p/comisie de
îndrumare și susținere/teză
5p/program

1. Elaborare orar
2. Elaborare de documente de acreditare/evaluare/ranking-uri
3. Coordonare de oficii/centre ale UBB
4. Calitatea de membru în comisii, consilii sau structuri de conducere
neremunerate ale UBB (ex: Consiliul Științific, Consiliul Didactic, Senat)
5. Participare in comisii ale programelor Erasmus
6. Membru în consiliul departamentului
7. Membru în consiliul facultății sau în comisiile de lucru ale facultății
8. Membru în consiliul de administrație
9. Membru în Senatul Universității, în măsura în care această calitate nu este
implicit remunerată
10. Examene grad II, vizite grad I
11. Organizare de manifestări culturale pentru comunitate
12. Contribuții la evenimente/campanii de popularizare a științei/ promovare a
universității

2p/an
10p
8/p
4p

10p !!!Doar daca toti candidatii au
evaluari valide.

2p
2p/an
4p/an
4p/an
4p/an
3p/candidat
4p/manifestare
5p/eveniment

An academic
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Total

13. Participare la/organizare de școli de vară cu activități academice dedicate
elevilor/studenților
14. Contracte de transfer tehnologic și cognitiv încheiate cu mediul socioeconomic derulate prin UBB
15. Programe de voluntariat (derulare, persoane atrase)
16. Participare la/organizare de conferințe/evenimente/workshopuri/mese
rotunde/școli de vară/etc. cu mediul de afaceri și/sau pentru comunitate

5p (organizare) sau 3p
(participare)/eveniment
5p/contract
3p/program
5p (organizare) sau 3p
(participare)/eveniment

17. Activități civice organizate în calitate de membru UBB și/sau în legătură cu
3p/activitate
profesia
18. Participare în comisii de specialitate la nivelul structurilor ministerului (ARACIS, 6p
CNATDCU etc.)
19. Contribuții mass-media (programe TV, radio, presa scrisă, inclusiv cea culturală 2p/eveniment
și de atitudine civică) în calitate de membru UBB și/sau în legătură cu profesia
20. Participare la activități care contribuie la elaborarea/implementarea unor
politici publice
21. Publicații non-științifice în calitate de membru UBB și/sau în legătură cu
profesia
22. Contracte de consiliere/consultanță încheiate cu mediul socio-economic

2p/activitate
2p/publicatie
In functie de valoarea contractului
(1p/5000 lei)

