UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ ŞI HORTICULTURĂ

FIŞA INDIVIDUALĂ DE EVALUARE ŞI INDICATORII DE PERFORMANŢĂ
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
Departamentul:
Funcţie didactică/ Nume şi prenume:
Nr.
crt.

Domeniul
activitătilor

Tipul activitătilor

Activitatea didacica si profesionala (A1)
Activitatea de cercetare (A2)

2

1

1.1. Carti si capitole în carti de specialitate

Categorii si restrictii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

1.1.1
Carti/ capitole ca autor; pentru Profesor/CSI
minim 2, d.c. 1 prim autor; Conferentiar/CSII
minim 1

1.1.1.1
internationale

nr. pagini/(2*nr.
autori)

1.1.1.2 nationale)

nr. pagini/(5*nr.
autori
nr. pagini/(3*nr.
autori)

1.1.2
Carti/ capitole de carti ca
editor/coordonator

1.1.2.1
internationale
1.1.2.2 nationale

1.2. Suport didactic

1.3.
Coordonare de programe de studii,
organizare si coordonare programe de formare
continua si proiecte educationale(POS,Socrates,
Leonardo,sa)
2.1
Articole in reviste cotate ISI Thomson
Reuters si in volume indexate ISI
proceedings *)

2.2Articole in reviste si volumele unor
manifestari stiintifice indexate in alte baze
de date internaționale *) **)
2.3 Proprietate intelectuala, brevete de
inventie, tehnologii si produse omologate
(soiuri,hibrizi, rase, etc)
2.4 Granturi/proiecte castigate prin competitie
inclusiv proiecte de cercetare/consultanta
(valoare de minim 10 000 Euro echivalent)

1.2.1
Manuale, suport de curs
1.2.2
Indrumare de laborator/aplicatii

nr. pagini/(7*nr.
autori)
nr. pagini/(8*nr.
autori)
nr. pagini/(8*nr.
autori
15

Punctaj unic pentru fiecare activitate
(25+20*factor
impact)/nr.
de
autori – pt reviste
cotate ISI
25/nr. de autori –
pt
articole
indexate ISI
proceedings
15/nr.de autori

Minim 6 articole pentru Profesor / CS I
Minim 3 articole pentru Conferentiar / CS II

Minim 15 pentru Profesor/CSI
Minim10 pentru Conferentiar/CSII

2.4.1
Director/ responsabil - Minim 2
pentru Profesor / CS I ; Minim 1
pentru Conferentiar / CS II
2.4.2 membru in echipa

2.3.1
internationale

40/nr.de autori

2.3.2 nationale

30/nr.de autori

2.4.1.1
internationale

20*ani
desfasurare

de

2.4.1.2 nationale

10*ani
desfasurare
4*ani
desfasurare
2*ani
desfasurare

de

2.4.2.1
internationale
2.4.2.2 nationale

de
de

3.1 Citări in reviste ISI si BDI

Recunoaștere si impactul activității (A3)

3

3.2 Prezentari invitate in plenul unor
manifestari stiintifice nationale si
internationale și Profesor invitat (exclusiv
ERASMUS)
3.3 Membru in colectivele de redactie sau
comitete stiintifice al revistelor si manifestarilor
stiintifice, organizator de manifestari stiintifice,
recenzor pentru reviste si manifestari stiintifice
nationale si internationale

3.1.1 ISI
3.1.2 BDI
Punctaj unic pentru fiecare activitate

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.4 Experienta de management

3.5 Premii

3.6
Membru in academii, organizații, asociații
profesionale de prestigiu, naționale si
internaționale, apartenenţă la organizații din
domeniul educației si cercetării

3.6.1 Academia Romana
3.6.2 ASAS, AOSR si academii de ramura
3.6.3 Conducere asociații profesionale
3.6.4 Asociații profesionale
3.6.5 Consilii si organizații în domeniul educaţiei
şi cercetării

Activitate la nivelul departamentului/facultăţii (A4)

4

4.1. Activitatea cu studenţii

4.2. Activitatea de elaborare a dosarelor pentru
acreditarea unor forme de învăţământ si implicare
in procesul de asigurare a calităţii in universitate /
evaluări interne / ARACIS / EUA ş.a.

3.2.1
internationale
3.2.2 nationale

5

3.3.1 ISI

15

3.3.2 BDI

10

3.3.3 nationale si
internationale
neindexate
3.4.1 Conducere

5

3.4.2
Membru
organisme
conducere

2*nr ani

3.5.1 Academia
Romana
3.5.2
ASAS,
AOSR, academii
de ramura şi
CNCSIS
3.5.3
premii
internationale
3.5.4
premii
nationale
in
domeniu

30

3.6.3.1
internaționale
3.6.3.2 naționale
3.6.4.1
internaționale
3.6.4.2 naționale
3.6.5.1
Conducere
3.6.5.2 Membru

4.1. 1.Tutore (Decan) de an
4.1.2. Coordonator studenţi la concursuri
internaţionale/ naţionale
4.1.3. Coordonator Practica
4.1.4. Participare comisii de licenţă / comisii de
disertaţie master
4.1.5. Coordonator proiecte de diplomă/lucrări
de disertaţie–minim 6 (3+3 studenţi/lmasteranzi
sau 6 studenţi/lmasteranzi)
4.2.1.
Întocmirea
dosarelor
pentru
autorizare/acreditarea/evaluarea periodica a
programelor de studii - licența/ masterat
coordonator echipa

10/nr aut art.citat
5/nr aut art.citat
ani
10

5* nr.ani

15

10
5
100
30
30
10
5
2
15
10
5
10/ 5
5
5

Punctaj unic

5
20

4.2.2.
Întocmirea
dosarelor
pentru
autorizare/acreditarea/evaluarea periodica a
programelor de studii - licența/ masterat
membru echipa
4.2.3. Membru echipă Colectare date ierarhizare
universitate/evaluări interne/ evaluări externe
Universitate/ Facultate

10

5

4.3. Elaborare Orar

5

4..4. Membrii în comisiile de specialitate,
coordonarea activităţii şi de lucru, de la nivelul
universităţii/facultăţii/departamentului - activitate
validata de către decan/ director departament
4.5. Aspecte complementare privind activitatea

5

4.5.1. Coordonator lucrări de grad

Punctaj

unic

5

ştiinţifică, de cercetare - dezvoltare

4.5.2. Referent Comisii de doctorat

4.6.Personal din Facultate/departament,
implicat in promovarea imaginii şi a
ofertei
educaționale
a
Facultății/
departamentului; organizarea de expoziții,
târguri ş.a.

pentru
fiecare
activitate

4.5.3. Contracte/ programe extensie-dezvoltare
internaţionale/naţionale desfăşurate prin
Universitate (valoare de minim 10 000 Euro
echivalent)
Promovarea ofertei educaţionale a
4.6.1.
programelor de studii oferite de facultate– lista
validata de către decan/ director departament

4/2

5

4.6..2. Organizarea de expoziții, târguri ş.a. –
lista validata de către decan/ director
departament
4.6.3. Participare la acţiuni de voluntariat
organizate la nivel de Universitate/ Facultate–
lista validata de către decan/ director
departament

5

Punctaj
unic
pentru
fiecare
activitate

3

Nota: *) La articolele ISI și BDI pentru autor principal / prim autor / autor corespondent, punctajul rezultat din calcul se multiplică cu coeficient 2. Se admit maxim 2 articole în același volum / ediție.
**) bazele de date internaționale (BDI) luate in considerare pentru articolele publicate in reviste si publicate in volumele unor manifestari stiintifice, cu exceptia articolelor publicate in reviste cotate
ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA,
Compendex, INSPEC, Google Scholar. Fi conform situației curente de pe site-ul ISI Thompson Reuters.

Nota: La evaluarea anuala se tine cont doar de anul de referinţă pentru fiecare indicator.
Pentru promovarea cadrelor didactice se va tine cont de întreaga activitate pentru indicatorii
specifici.

2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3+A4)

Nume şi prenume
Semnatura,

