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FIŞA AUTOEVALUARE B  
PERIOADA: IANUARIE – DECEMBRIE 2013 

 
Facultatea: 
Departamentul: 
Functia Didactica/ Nume si prenume: 

 

Nr.crt. CRITERIUL DE EVALUARE INDICATORUL DE 
PERFORMANTA 

PUNCTAJ 
ACORDAT 

per 
activitate 

OBSERVATII 

FISA B. CRITERIUL A. ASPECTE SUPLIMENTARE PRIVIND A CTIVITATEA DIDACTICĂ A MEMBRILOR CATEDREI  

A1. Publicarea de cursuri in limbi straine / cursuri electronice / suport de curs ID / caiete de practică 

1 

Suporturi de curs, îndrumătoare de lucrări, culegeri de 
probleme, în format electronic, înregistrate la Dep. IDED 
in anul curent 
 

 
 
Punctaj per curs 
semestrial 
 

15 
 Lista unica semnata anual de catre Director 
Dep. Invatamant la Distanta si Educatie 
Continua  

2 

Cursuri şi indrumatoare de lucrari  practice traduse in 
limba engleza si franceza pt. studentii de la linia engleza 
si franceza 
 

Punctaj per curs 
semestrial 30 

 Lista unica semnata anual de catre Decanii 
facultatilor care desfasoara programe de 
studii in limbi straine  
  

3 Caiete de practică pentru fiecare specializare.  Punctaj unic anual 10 Se atasează pagina de gardă şi coperta.  

A2. Activitatea de coordonare lucrari de diploma, lucrari de disertatie si pregatire pedagogica (coordonare lucrari profesori grad 1, grad 2) 

1 
Absolvenţii coordonaţi, care au sus ţinut lucrarea de 
diplom ă în anul de raportare Nr.lucrari coordinate (N) 10 x N  

OBS.  
1) Se ataşează lista de la decanat  semnată 
de membrii comisiei.  2 

Masteranzii coordonaţi, care au sus ţinut lucrarea de 
diserta ţie în anul de raportare Nr.masteranzi (N) 10 x N 
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3 
Profesori de liceu (grad 1)  coordonati in anul de 
raportare 

Punctaj per lucrare 
coordonata 

10 
2) În cazul în care există 2 coordonatori 
punctajul se împarte la 2. 
3) Se raportează o comisie de licenţă şi una 
de master. 
4) Se raporteaza o comisie de definitivat, una 
de grad si una de grad didactic 

4 
Membru in comisii  de licenta sau in comisii de 
disertatie master  

Punctaj  Unic  anual   20 

5 Membru in comisii de definitivat/gradul 2/ grad stiintific Punctaj  Unic  anual  20 

A3. Activitatea cu studenţii 

1 Coordonarea de lucrari ale studentilor prezentate la 
simpozioane studentesti  

Nr.lucrari prezentate la 
simpozion studentesc (N); 

5xN 
  
 Se ataşează programul simpozionului. 

2 Coordonarea studentilor la Agronomiada  Punctaj unic anual 10  Se ataşează programul simpozionului. 

3 

Calitatea de: 
a. decan de an  
b. realizator al orarului/facultati 
c. membru comisie admitere (sesiunea de toamna) 

Punctaj unic anual / 
activitate 

20 
  
  

4 
Coordonarea absolventilor care isi sustin portofoliul  
didactic  de catre cadrele didactice de la DPPD 

Punctaj unic anual  10  

Coordonarea activitatii echipelor de sport - Depart amentul de Educatie Fizica si Sport (DEFS) 

5 Pregatire generala  si  Pregatire specifica  Punctaj unic anual  20 
  
  

A4. Activitatea de eliberare a certificatelor si atestatelor de competenta lingvistica 

1 Certificate de competenta lingvistica eliberate Punctaj unic anual  20 
  
  

2 Atestate de competenta lingvistica eliberate 
Punctaj unic anual  

20 
  
  

A5. Activitatea de elaborare a dosarelor pentru acreditarea unor forme de invatamant si implicare in procesul de asigurare al calitatii  in universitate                 
(CAI,CAE, RACF, RACD) 

 Intocmirea dosarelor pentru acreditarea unor forme de invatamant – in anul de raportare 

1 

Intocmirea dosarelor pentru 
autorizare/acreditarea/evaluarea periodidca a 
programelor de studii - licenta – COORDONATOR 
ECHIPA 

Punctaj unic anual  30 

 Obs: Coordonatorul programului de studiu 
nu figureaza inca o data in lista 
responsabililor care realizeaza dosarul 
programului de studiu 
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2 
Intocmirea dosarelor pentru 
autorizare/acreditarea/evaluarea periodica a programelor 
de studii - licenta – MEMBRU ECHIPA DE LUCRU  

Punctaj unic anual  20 
Obs: Se ataseaza lista responsabililor pentru 
realizarea dosarului programului de studiu 
semnata de catre decanul facultatii 

3 Intocmirea dosarelor pentru acreditarea programelor de 
studii – masterat - COORDONATOR ECHIPA  

Punctaj unic in anul de 
acreditare  

20 

  Obs: Coordonatorul programului de studiu 
nu figureaza inca o data in lista 
responsabililor care realizeaza dosarul 
programului de studiu 

4 

Intocmirea dosarelor pentru acreditarea programelor de 
studii -  masterat - MEMBRU ECHIPA DE LUCRU / 
Initiere cursuri postuniversitare in calitate de 
responsabil curs  

Punctaj unic in anul de 
acreditare  

10 
Obs: Se ataseaza lista responsabililor pentru 
realizarea dosarului programului de studiu 
semnata de catre decanul facultatii 

5 Responsabili Asigurarea Calitatii pe Facultati (RACF) Punctaj unic anual 30 
 Se confirmă de către RACF (Link site DAC) 
  6 Persoane implicate in procesul de evaluare si asigurare a 

calitatii  (CAI,CAE, RACD, RACD adjunct) 
Punctaj unic anual 20 

FISA B. CRITERIU B. ASPECTE COMPLEMENTARE PRIVIND A CTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE 

B1. Publicarea de carti / tratate ştiinţifice/tehnice la alte edituri decit cele recunoscute de CNCSIS 

Carti publicate la alte edituri decit cele recunoscute CNCSIS  
OBS: se elimina pentru ca: CNCS face evaluarea de reviste si edituri doar pe domeniul Artelor si stiintelor umaniste. Pentru celelalte domenii nu au fost solicitate, prin 

criteriile de promovare in invatamantul superior, clasificari ale revistelor sau editurilor. Raspuns dat de:   dr. Victor VELTER expert Biroul de Scientometrie si 
Biblioteci Universitare UEFISCDI 

B2. Publicarea de articole ştiinţifice in extenso ( conform cerintelor HG 551/2007) 

1 Lucr ări ştiin ţifice în extenso publicate la conferin ţe 
interna ţionale care nu sunt ISI sau BDI – unic autor Punctaj per articol 10  

 

2 
Lucrări ştiinţifice în extenso publicate la conferinţe 
internaţionale care nu sunt ISI sau BDI – prim 
autor=autor corespondent  

Punctaj per articol 10  
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3 
Lucrări ştiinţifice în extenso publicate la conferinţe 
internaţionale care nu sunt ISI sau BDI - co autor  Punctaj per articol 5  

 

B3. Participarea echipelor de sport la competitii sportive 

1 
Participarea echipelor de sport coordonate in competitii 
internationale in urma unor selectii (DEFS) 

Punctaj pt. coordonator 
echipa 

20   

2 
Participarea echipelor de sport coordonate in competitii 
nationale in urma unor selectii (DEFS) 

Punctaj pt. coordinator 
echipa 

10   

B4. Activitatea de infiintare si intretinere a campurilor experimentale in cadrul statiunii didactice precum si activitatile desfasurate in statiile 
pilot; pregatire expozitii  

1. 

Activitatea de infiintare si  intretinere a campurilor 
didactice experimentale, precum si activitatile desfasurate 
in statiile pilot 
a) Agricultura 
b) Horticultura 
c) Zootehnie 
d) Medicina Veterinara - Clinica 
e) Gradina Botanica/Editarea Index Seminum 
 f) Cadre Didactice implicate in pregatirea materialelo r 
pentru targuri si expozitii 

Punctaj unic anual 10 

Liste semnate de decanii facultatilor 
 
OBS:  Pentru punctul f) validarea se face de 
catre Seful compartimentului de targuri/expozitii 
la nivel de universitate. 
1) Nu se raportează câmpurile înfiinţate pentru 
lucrări de diplomă. 
2) Nu se raportează câmpurile înfiinţate în cadrul 
unui contract de cercetare. 

2. 
 Sefii laboratoarelor RENAR /centrelor de cercetare 
acreditate 

Punctaj unic anual 20 OBS: Se validează  conform  listei de certificate 
realizata de catre Prorectorul cu Cercetarea 

 
FISA B. CRITERIU C. PRESTIGIUL PROFESIONAL (ASPECTE  COMPLEMENTARE) 

  

C1. Calitatea de recenzor ( referent)  al unor carti sau articole din reviste/ Organizator manifestari stiintifice din universitate/Reprezentant al 
universitatii 

1. Recenzor/referent  de carte  la edituri internaţionale  Punctaj unic anual  10  
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2. Recenzor/referent de carte  la edituri naţionale  Punctaj unic anual 10 
  
  

3. 
Recenzor/referent al unor articole publicate in reviste 
naţionale cotate CNCSIS în Categoria B  

Punctaj unic anual 10 
  
  

4. 

1) Organizator simpozion stiintific cu comitet anual 
cuprins in planul de activitate al facultatii – validat de 
catre decan 

Punctaj unic anual  20 
 
 

2) Promovarea Universităţii prin: TV, radio, presa scrisă 
Punctaj unic anual  20 Se confirmă de către BCRP. (Biroului de 

comunicare si relatii publice) 

3) Cadre didactice implicate in echipa redactionala a 
Newsletterului USAMV Cluj-Napoca  

Punctaj unic anual  20  

5. 
Promovarea programelor de studii – lista validata de catre 
decani                       

Punctaj unic anual  20 
OBS. În cadrul promovării admiterii – lista 
validată de decani. 

6. 
Reprezentant al facultatii la expozitii, targuri (ex: Agraria, 
Universitaria, etc.) 

Punctaj unic anual 20 
OBS. Responsabilul pe universitate este 
remunerat deci nu primeste punctaj 
 
Se ataseaza listele semnate  de catre decani  
si validate de catre Sef compartiment 
targuri/expozitii la nivel de universitate - 
Conf.dr. Nicusor Sima 

7. 
Personal din universitate/facultate/departament, implicat 
in organizarea de expozitii, targuri (ex: Agraria, 
Universitaria, etc.) – cadre didactice, drd. 

Punctaj unic anual 10 

8. Membru in : Senat/ Consiliile facultatilor/Consilul dep. - 
neremunerate 

Punctaj unic  anual 20 
Se raporteaza o singura calitate care nu este 
remunerata. 

C2. Participari la instruiri/cursuri/scoli de vara/work shopuri organizate de universitati  

1 
Participari la instruiri de specialitate in domeniu (curs 
auditor, ed.continua, curs expert) 

Punctaj unic anual 20 
  
 OBS. Fie formator, fie participant. 
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2 
Participarea la cursuri post-universitare/scoli de 
vara/workshopuri 

Punctaj unic anual  10 
 OBS. Se ataşează programul. 
  

C3. Mobilitati internationale ( profesor/cercetator la universităţi din străinătate) 

1 

Vizite de scurta durata, de documentare dida ctica  prin 
mobilitati Erasmus (TS) sau vizite de documentare 
stiintifica prevazute in contracte de cercetare (1 zi la 30 
zile)  
NU participari la simpozioane internationale cu lucrari 
stiintifice 

Punctaj unic anual  20 OBS. Dacă s-a declarat activitatea şi la alt 
criteriu nu se pot declara şi aici. 

2 Coordonator de programe Erasmus pe universitate/ 
facultate  

Punctaj unic anual  20 
  
  

3 
Coordonator –evaluator  studenti  Erasmus din strainatate 
in universitate/ facultate  

Punctaj unic anual 15 OBS. Listă validată de director BPC. 

C4. Membru in organizatii stiintifice si profesionale 

1. Membru in societati stiintifie si profesionale internationale 

Punctaj  
N= nr. de organizatii in 
care sunteti implicate in 
calitate de membru 

10 10XN 

Obs: Daca asociatia este 
afiliata altor societati nationale 
si /sau internat.nu se 
considera  membru al acestora 
implicit. Pentru a fi membru al 
acestora trebuie achitata o 
cotizatie, deci se ataseaza 
aceasta dovada. 
 
Dovezi: copie carnet de 
membru si chitanta cotizatiei 
achitate. 

2. Membru in societati stiintifie si profesionale nationale 

Punctaj  
N= nr. de organizatii in 
care sunteti implicate in 
calitate de membru 

5 5XN 

C5. Premii obtinute de catre ECHIPELE DE SPORT / Agronomiada / Concursuri stiintifice studentesti  coordonate castigate in competitii internationale  

1 Premiul I Punctaj per premiu 50     
2 Premiul II Punctaj per premiu 30     
3 Premiul III Punctaj per premiu 20     
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4 Mentiuni  Punctaj per premiu 10     

C6. Premii obtinute de catre ECHIPELE DE SPORT / Agronomiada / Concursuri stiintifice studentesti  coordonate castigate in competitii nationale 

1 Premiul I Punctaj per premiu 25     
2 Premiul II Punctaj per premiu 15     
3 Premiul III Punctaj per premiu 10     
4 Mentiuni  Punctaj per premiu 5     

Nume si prenume: 
 
 

Semnătura: ____________________________ 
 

 


