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REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢELOR
PROFESIONALE INDIVIDUALE ANUALE ALE PERSONALULUI
DIDACTIC DE PREDARE
În baza art. 303 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 coroborat cu Legea nr. 284/2010 Senatul Universităţii Ovidius
Constanţa emite prezentul regulament:
Art. 1. Evaluarea performanţelor profesionale ale personalului didactic din Universitatea Ovidius Constanţa
se face de către Rector, pe baza propunerilor directorilor de departament, cu avizul decanilor potrivit
criteriilor de evaluare şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa 1.
Art. 2. Evaluarea performanţelor profesionale se face pentru anul universitar anterior (perioada 1 octombrie
anul calendaristic anterior- 30 septembrie anul curent) şi este necesară la stabilirea salariului pentru personalul
didactic.
Art.3. Criteriile de evaluare a performanţelor individuale se aplică diferenţiat, în raport cu funcţiile didactice
din învăţământul superior.
Art. 4. Evaluarea de către studenţi se realizează pe baza chestionarului din anexa 2. Punctajul maxim obtinut
este de 50 de puncte, iar punctajul minim de 10 puncte şi corespunde următoarelor calificative:
4,1-5 puncte calificativul foarte bine
3,1-4,0 puncte calificativul bine;
2,1-3,0 puncte calificativul satisfăcător;
1,0-2,0 puncte calificativul nesatisfăcător
Art. 5
(1) Punctajul necesar pentru fiecare funcţie didactică, la nivelul din grilă în raport de vechime
corespunzătoare este:
Profesor universitar – 25 puncte;
Conferenţiar universitar – 20 puncte;
Lector universitar/şef lucrări -15 puncte;
Asistent universitar – 10 puncte;
(2) Multiplicarea salariului de bază peste nivelul din grilă corespunzător tranşei de vechime se face cu un
coeficient rezultat din raportul dintre numărul total de puncte şi punctajul necesar conform pct.1, în limita
resurselor financiare ale fiecărei facultaţi.
Art. 6. Constestaţiile în legătură cu evaluarea performanţelor profesionale individuale se fac în termen de 5
zile de la comunicarea rezultatului evaluării şi se soluţioneză de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor.
Prorectorul responsabil este şi preşedinte al comisiei. Rezultatul analizării contestaţiei va fi comunicat în
termen de 5 zile de la depunerea acesteia.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administratie din data de 14.06.2012, validat în
şedinţa Senatului Universităţii “Ovidius” din Constanţa din 4.07.2012 şi intră în vigoare începând cu această
dată.

Rector,
Prof.univ.dr. Dănuţ-Tiberius EPURE

Anexa 1
Criterii pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale ale cadrelor didactice din
Universitatea Ovidius din Constanţa
Nr.
Crt.
I.

Criteriul de evaluare
Elaborarea de materiale didactice
1. Introducerea unor cursuri noi, pe direcţii neelaborate
anterior
2. Cursuri universitare proprii, cu înalt grad de
originalitate:
2.1. Tipărite în edituri cu ISBN, acreditate CNCS**

Punc
-taj

Obs.

3

Pentru un curs

3

Pt.
50
pagini;
puncte/nr.autori
Pt.
50
pagini;
puncte/nr.autori

total

3. Suporturi de studiu pentru seminarii, laboratoare, 2
total
proiecte (caiete de lucrări practice, îndrumare, culegeri de
probleme)*
4. Manuale şi alte materiale pentru învăţământul 3
Pt.
50
pagini;
total
preuniversitar*
puncte/nr.autori
5. Suporturi de curs sau aplicaţie în sistem multimedia
Pe un suport electronic/nr.autori
2
II.
Cercetarea ştiinţifică
1. Cărţi, monografii, tratate publicate
1.1. Cărţi şi capitole de cărţi, monografii, tratate, cataloage 5
Pt.
25
pagini;
total
de expoziţie, reviste, dicţionare, enciclopedii de artă, ediţii
puncte/nr.autori
critice filologice, corpusuri de texte editate critic în edituri
din străinătate**
1.2. Cărţi şi capitole de cărţi, monografii, tratate, cataloage 4
Pt.
40
pagini ;
total
de expoziţie, reviste, dicţionare, enciclopedii de artă, ediţii
puncte/nr.autori
critice filologice, corpusuri de texte editate critic publicate
în edituri naţionale acreditate CNCS*
1.3. Traduceri şi editări critice ale unor lucrări 4
Pt.
40
pagini;
total
fundamentale în domeniu *
puncte/nr.autori
1.4. Editor volum publicat în edituri de prestigiu din 3
străinătate**
1.5. Editor volum publicat în edituri naţionale acreditate 2
CNCS*
2. Studii/articole publicate
2.1. Studii/articole publicate în reviste de specialitate din
s- scorul de influenta
5
ţară sau străinătate, cu referenţi, cotate ISI, cu scor de (1+s) Pt.
un
material;
total
influenţă cunoscut
puncte/nr.autori
2.2. Studii/articole publicate în reviste de specialitate 5
Pt. un material; 5 puncte/nr.autori
cotate ISI sau româneşti, cu referenţi, recunoscute de către
CNCS în categoria A, cu scor de influenţă neprecizat sau
nul; studii/articole de specialitate (artă) publicate în
străinătate
2.3. Studii/articole publicate în reviste de specialitate 4
Pt. un material; 4 puncte/nr.autori
româneşti, cu referenţi, recunoscute de către CNCS în
categoria B, precum şi în reviste din străinătate indexate în
baze de date internaţionale
2.4. Studii/articole publicate în reviste din specialitate 3
Pt. un material; 3 puncte/nr.autori
româneşti, cu referenţi, recunoscute de către CNCS în
categoria C; studii/articole de specialitate (artă) publicate
în ţară
2.5. Studii/articole publicate în reviste din specialitate, cu 1
Pt. un material; 1/punct/nr.autori
referenţi, din ţară, neacreditate CNCS
3. Creaţii artistice
3.1. Film, documentar, creaţii artistice realizate în calitate 10
Pentru o creaţie
de regizor, scenarist, dramaturg, compozitor (orice alt
proiect artistic ce intră sub incidenţa legii drepturilor de
autor)
3.2.Scenarii si piese de teatru publicate
Pt un material; 5 puncte/nr. autori
5
3.3.Expoziţii personale şi de grup, spectacole, recitaluri, 5
Pentru fiecare participare
concerte, simpozioane, festivaluri, tabere de creaţie în
străinătate
3.4.Expoziţii personale şi de grup, spectacole, recitaluri 3
Pentru fiecare participare
vocale-instrumentale, concerte, simpozioane, festivaluri,
tabere de creaţie în ţară
3.5. Serii de emisiuni de specialitate la radio-TV, la 5
Pt o serie
posturi cu acoperire naţională sau internaţională
* Se punctează 5 ani consecutivi, diminuându-se punctajul cu 20% în fiecare an
** Se punctează 10 ani consecutivi, diminuându-se punctajul cu 10% în fiecare an

III.

4. Lucrări publicate în volumele unor conferinţe, cu
referenţi şi comitet de program
4.1. Lucrări publicate in extenso la conferinţe
internaţionale recunoscute ISI
4.1. Studii/articole in extenso, publicate în volumele unor
manifestări ştiinţifice/artistice internaţionale
4.2. Studii/articole in extenso, publicate în volumele unor
manifestări ştiinţifice/artistice naţionale
5. Brevete de invenţie, inovaţie, tehnologii omologate,
produse aplicate,
5.1. Brevete omologate în domeniu
(titular UOC/autorii)
5.2. Produse omologate în domeniu
(titular UOC/autorii)
5.3. Tehnologii omologate în domeniu
(titular UOC/autorii)
6. Granturi propuse câştigate prin:
6.1.Competiţie internaţională
- director
- membru
6.2. Competiţie naţională
- director
- membru
6.3. Proiect de grant depus
7. Contracte de cercetare ştiinţifică finalizate
7.1. Internaţionale
- director
- membru
7.2. Nationale
- director
- membru
7.3. Regionale
- director
- membru
8. Cercetare doctorală
8.1. Teză susţinută
8.2. Referat susţinut
8.3. Examen susţinut
Recunoaştere naţională şi internaţională
1. Profesor invitat pentru prelegeri la universităţi de
prestigiu
1.1. In străinătate
1.2. In ţară
2. Comunicări la conferinţe internaţionale (keynote
speaker), membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe
internaţionale
2.1. In străinatate
2.2. In ţară
3. Membru în academii de ştiinţă şi artă, societăţi ştiinţifice
şi profesionale
3.1. In străinătate
3.2. In ţară
4. Editor, redactor şef, membru în colectivele de redacţie
ale unor reviste recunoscute ISI şi CNCS, reviewer la
reviste de prestigiu:
4.1. Editor/Redactor şef revistă ISI din străinătate
4.2. Editor/Redactor şef revistă ISI din ţară; redactor şef
revistă literară/artistică/culturală
4.3. Editor/Redactor şef revistă indexată BDI
4.4. Editor/Redactor şef revistă recunoscută CNCS cat C
4.5. Membru colectiv redacţie la revistă ISI din
străinătate ; membru colectiv redacţie la revistă literară/
artistică/ culturală din străinătate

5

Pt. un material; 5 puncte/nr.autori

3

Pt. un material; 3 puncte/nr.autori

2

Pt. un material, 2 puncte/nr.autori

5

Pentru un brevet; 5 puncte/nr
autori
Pentru un produs; 4 puncte/nr
autori
Pentru o tehnologie; 7 puncte/nr
autori

4
7

5
3

Pentru un grant
Pentru un grant

4
2
2

Pentru un grant
Pentru un grant
Pentru un grant

2
1
1
1
0.5
1
0.5

Pentru 500 euro/1 membru
Pentru 500 euro/1 membru
Pentru 2000 lei/membru

Pentru 3000 lei/membru

3
1
1

Pentru un referat
Pentru un examen

3
1

Pentru o invitaţie
Pentru o invitaţie

3
1

Pt. o participare
Pt. o participare

2
1

Se acordă pe an/organizaţie
Se acordă pe an/organizaţie

10
5
3
2
4

Pentru o revistă

IV.

4.6. Membru colectiv redacţie la revistă ISI din ţară;
membru colectiv redacţie la revistă literară/ artistică/
culturală din ţară
4.7. Membru colectiv redacţie la revistă indexată BDI
4.8. Membru colectiv redacţie la revistă recunoscută
CNCS categoria C
4.9. Reviewer pentru reviste de prestigiu internaţional (ISI
)
4.10. Reviewer pentru reviste de prestigiu din ţară (cat.A)
5. Membru în echipe de expertizare/evaluare a cercetării
ştiinţifice-educaţiei-calităţii (ex: ARACIS, CNATDCU,
CNCS):
5.1. In străinătate
5.2. In ţară
5.3. Membru referent în comisii de doctorat in strainatate
5.4.Membru referent în comisii de doctorat în ţară
6. Selecţia la festivaluri şi alte manifestări artistice
6.1. Selecţia unei creaţii artistice la festivaluri din
străinătate
6.2. Selecţia unei creaţii artistice la festivaluri din ţară
6.3. Membru în juriu la festivaluri din străinătate,
preşedinte, moderator de manifestări artistice membru în
comisii de internaţionale de avizare, membru în
conducerea uniunilor de creaţie internaţionale
6.4. Membru în juriu la festivaluri din ţară, preşedinte,
moderator de manifestări artistice membru în comisii
naţionale de avizare, membru în conducerea uniunilor de
creaţie naţionale
7. Cronici, recenzii publicate
7.1. In publicaţii internaţionale
7.2. In publicaţii naţionale
8. Premii:
8.1. Premii ştiinţifice/artistice internaţionale acordate pe
lucrări/activitate artistică
8.2. Premii ştiinţifice/artistice naţionale acordate pe
lucrări/activitate artistică
8.3. Premii ştiinţifice/artistice regionale acordate pe
lucrări/activitate artistică
8.4. Premii la campionate mondiale, olimpiadă
8.5. Premii la campionate europene
8.6. Premii la campionate naţionale
8.7. Premii la campionate universitare
9. Membru în comisii naţionale de specialitate
CNATDCU, CNCS sau ARACIS
10. Lucrări citate
10.1. În publicaţii internaţionale indexate ISI

3

Pentru o revistă

2
1

Pentru o revistă
Pentru o revistă

2

Pentru un articol

1

Pentru un articol

5
4
2
1

Pentru o echipă
Pentru o echipă
Pentru o comisie
Pentru o comisi

5

Pentru o participare

3
7

Pentru o participare
Pentru o participare

5

Pentru o participare

4
2

Pentru un material
Pentru un material

5

Pt. un premiu; 5 puncte/nr.autori

4

Pt. un premiu; 4 puncte/nr.autori

2

Pt. un premiu; 2 puncte/nr.autori

7
5
4
2
5

Pentru un premiu
Pentru un premiu
Pentru un premiu
Pentru un premiu
Pe fiecare an mandat

2

10.2. În publicaţii indexate în BDI vizibile (PubMed,
Scirus, Scopus etc.)

1

Pe
lucrare
citată;
total
puncte/nr.autori ; sunt excluse
autocitările
Pe
lucrare
citată;
total
puncte/nr.autori; sunt excluse
autocitările

Activitate cu studenţii
1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi

2. Coordonarea unor lucrări ştiinţifice/artistice studenţeşti
naţionale (manifestări cu program)
3. Conducerea unor cercuri ştiinţifice/artistice studenţeşti
4. Alcătuirea şi coordonarea unei echipe reprezentative
pentru campionate:
4.1. pentru campionat mondial
4.2. pentru campionat european
4.3. pentru campionat national
4.4. pentru campionat universitar

1

Punctajul mediu al tuturor
criteriilor, conform evaluării pe
scară 1-5 puncte din Anexa 2
Pe o lucrare

2

Pe un cerc

5
4
3
2

V.

VI.

Activitate în comunitatea academică
1. Lucrări de absolvire, licenţă (diplomă), dizertaţie
2. Lucrări gradul I pentru învăţământul preuniversitar
3. Lucrări de doctorat conduse
4. Membru în comisii de definitivat şi grade didactice
pentru învăţământul preuniversitar
5. Participarea la conferinţe internaţionale (sesiuni
ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde etc.) organizate în
instituţia de învăţământ superior, în calitate de membru în
comitetul de organizare
6 Participarea la conferinţe naţionale (sesiuni ştiinţifice,
simpozioane, mese rotunde etc.) organizate în instituţia de
învăţământ superior, în calitate de membru în comitetul de
organizare
7. Cursuri postuniversitare absolvite în domeniul
specializării
7.1. In străinătate
7.2. In ţară
8. Atribuţii de conducere la nivel de universitate/facultate

2

Pe o lucrare
Pe o lucrare
Pe o lucrare finalizată în cursul
anului respectiv
Pe o comisie

3

Pentru o participare

1

Pentru o participare

3
1

Pentru un curs
Pentru un curs
Pe an de mandat, pentru fiecare
comisie

8.1. Rector
8.2. Prorector
8.3. Decan
8.4. Prodecan
8.5. Director Departament
8.6 Preşedintele Senatului
8.7 Vicepreşedintele Senatului
9. Participarea la stagii de formare sau predare la
universităţi
din
străinătate
(mobilităţi,
program
ERASMUS)
10. Participare la admitere
10.1. Preşedinte comisie centrală
10.2. Preşedinte comisie facultate
10.3. Secretar comisie centrală
10.4. Secretar comisie la facultate
10.5. Membru comisie centrală
10.6. Membru comisie facultate
11. Membru al consiliului departamentului, consiliului
facultăţii, senatului, membru în comisii la nivelul
universităţii
Activitatea în departament în afara celei didactice
1. Membru în comisia de licenţă/dizertaţie
2. Intocmire orar
3. Alte activităţi permanente (ex: şef de laborator,
responsabil cu securitatea muncii, responsabil cu paza şi
stingerea incendiilor, responsabil cu pagina web a
facultăţii, coordonator departamental ERASMUS etc.)
4. Participare la întocmirea raportului de autoeavaluare
autorizare/acreditare
(programe
universitare,
postuniversitare şi de formare profesională)
5. Indrumător an/grupă
6. Participare la acţiuni de promovare a imaginii
facultăţii/departamentului
7. Organizarea şi conducerea practicii studenţeşti
8. Organizare cursuri de vară
9. Participarea la proiecte de colaborare interuniversitară
sau cu alte instituţii cu activitate principală sau secundară
de cercetare
10. Amenajarea unui laborator (la înfiinţare sau la
modernizare)
11. Participarea la întocmirea unor lucrări solicitate de
conducerea universitătii şi facultăţii

5
4
3
2
2
5
4
1

1
1
3

5
4
3
2
2
2
1

Pe fiecare deplasare

Pe an de mandat/pentru fiecare
participare (cumulativ)

2
0.5
2

Pe comisie
Pe semestru
Pe activitate/an

4

Pentru participarea la un raport

2
2

Pe an
Pe an

1
2
2

Pe an de studiu
Pe curs
Pe un proiect

2
3

Pe an

12. Participarea la întocmirea planurilor de învăţămănt şi a
statelor de funcţiuni, regulamentelor interne de
funcţionare.
13. Participarea la întrunirile şi dezbaterile convocate
de conducerea departamentului, facultăţii şi a universităţii
14. Atragerea de sponsorizări

PONDEREA CRITERIILOR ÎN PUNCTAJUL TOTAL
Asistent
universitar
I. Elaborarea de materiale didactice
20%
II. Cercetarea ştiinţifică
10%
III. Recunoaştere naţională şi internaţională
IV. Activitate cu studenţii
25%
V. Activitate în comunitatea academică
20%
VI. Activitatea în departament în afara celei
25%
didactice
Total
100%

3

Pe an

1

Pe an

2

Pe an, pentru suma de min.300 lei

Lector univ.
/Şef lucrări
20%
20%
10%
10%
20%
20%

Conferenţiar
universitar
20%
20%
20%
10%
20%
10%

Profesor
universitar
20%
20%
20%
10%
20%
10%

100%

100%

100%

Anexa 2
FACULTATEA
DEPARTAMENTUL
DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
Data…………………..
CHESTIONAR DE EVALUARE
Prin intermediul acestui chestionar, dorim să cunoaştem opinia dumneavoastră cu privire la calitatea cursului
şi/sau seminarului şi actului didactic. Opinia dumneavoastră va contribui la îmbunătăţirea procesului de
învăţământ în care studentul şi cadrul didactic sunt parteneri. Răspunsurile şi comentariile sunt
confidenţiale. Marcaţi cu x opţiunea dumneavoastră de răspuns.
Variantele de răspuns sunt aceleaşi pentru toate posturile:
V1=1 punct: Frustrant/Cu certitudine, un impact negativ.
V2=2 puncte: Slab/Uneori am sentimentul că pierd timpul.
V3=3 puncte: Acceptabil/În limite admisibile/Atât cât să nu regret/Atât cât să nu mă simt frustrat.
V4=4 puncte: Bun/Satisfăcut/Un impact pozitiv.
V5=5 puncte: Excelent/Foarte satisfăcut/De excepţie/Un impact pozitiv puternic.
Nr.
crt
1

Criteriul de apreciere
V1
1

Varianta de răspuns
V2 V3 V4 V5
2
3
4
5

Cadrul didactic este punctual la ore şi valorifică timpul în întregime, pentru a
ne explica/dezbate problematica disciplinei.
2
Cursurile predate sau dezbaterile din cadrul seminariilor/lucrărilor practice 1
2
3
4
5
acoperă tematica şi obiectivele propuse prin programa analitică a disciplinei.
3
Cadrul didactic predă cursul şi/sau conduce seminarul/lucrările practice cu 1
2
3
4
5
competenţă (claritatea prezentării, rigoare ştiinţifică, capacitate de a ilustra cu
exemple semnificative pentru tematica cursului, referinţe la rezultatele
propriilor cercetări, ex.).
4
Cadrul didactic promovează participarea studenţilor la ore, primind favorabil 1
2
3
4
5
intervenţiile studenţilor.
5
Bibliografia recomandată şi/sau materialele didactice elaborate de cadrul 1
2
3
4
5
didactic ne ajută să înţelegem mai bine problematica disciplinei.
6
Cadrul didactic a fost disponibil pentru consultaţii pe parcursul programului 1
2
3
4
5
anunţat.
7
Conţinutul şi ritmul expunerii în cadrul orelor de curs/seminar/lucrări 1
2
3
4
5
practice au fost accesibile pentru mine.
8
Cadrul didactic a avut un comportament academic faţă de studenţi şi i-a tratat 1
2
3
4
5
cu respect.
9
Cadrul didactic foloseşte metode şi mijloace adecvate pentru a ne uşura 1
2
3
4
5
înţelegerea materiei în timp ce predă sau desfăşoară activităţi practice.
10 Consider
că,
prin
comportamentul
şi
atitudinea
sa
la 1
2
3
4
5
ore/cursuri/seminarii/lucrări practice/consultaţii, cadrul didactic a avut o
influenţă pozitivă asupra formării sistemului de valori.
Comentariile şi sugestiile privind conţinutul disciplinei şi modul de predare
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Punctaj maxim = 50 puncte/10 criterii = 5 puncte
Punctaj minim = 10 puncte/ 10 criterii = 1 punct

