Metodologia cadru de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
personalului didactic si de cercetare al Facultatii de Sociologie şi Asistenţă
Socială

Evaluarea personalului didactic al Facultatii de Sociologie şi Asistenţă Socială se
realizeaza pe baza metodologiei proprii, intocmita cu respectarea Metodologiei cadru de
evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului didactic si de cercetare a
Universitatii din Bucuresti.
În Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Metodologia cadru de evaluare a
performantelor profesionale individuale ale personalului didactic si de cercetare are
urmatoarele componente:
a. Autoevaluarea se face anual de către fiecare angajat titular al Facultăţii
conform fisei de autoevaluare (Anexa 1);
b. Evaluare de catre studenţi este obligatorie pentru toate cadrele didactice
(inclusiv pentru cele asociate) şi pentru toate cursurile şi se va face online pe
baza chestionarului prezentat în Anexa 2. Rezultatele vor fi accesibile doar
cadrului didactic, decanatului şi directorului de departament. Cadrul didactic
evaluat va avea acces la rezultate doar după evaluarea studenţilor şi
predarea catalogului la secretariat. La propunerea motivată a decanatului sau
directorului de departament, rezultatele evaluării unui cadru didactic pot fi
discutate în Departament sau în Consiliu;
c. Evaluarea colegială conform formularului (Anexa 3) ;
d. Evaluarea de catre directorul de departament şi decanul Facultăţii pe baza
celor trei fise de la punctele a, b, c ;
e. Rezultatele evaluarii sunt sintetizate conform fisei sintetice a procesului de
evaluare (Anexa 4)

Decan,
Prof. Dr. Doru Buzducea

ANEXA 1
Fișă de autoevaluare
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA
NUME SI PRENUME
GRAD DIDACTIC ACTUAL
PUNCTAJ CONFORM GRILA CNATDCU

I. Publicații și proiecte de cercetare. Vă rugăm să completați tabelul pentru pentru perioada .......
— Pentru publicații se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:
• 2, dacă publicația a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internațional, și este scrisă într-o limbă de
circulație internațională;
• 1,5, dacă publicația este scrisă într-o limbă de circulație internațională, dar nu a apărut la o editură din
străinătate, cu peer review internațional;
• 1, în alte cazuri.
— n indică numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor.
Indicator

I1

Denumirea
indicatorului

Punctaj

Elementul pe care se acordă punctajul.
Menționați articolul/ cartea/ capitolul,
editura și anul

Articole in reviste
cotate ISI avand un
factor de impact f>=0.1

(2 + 4 × f) × 2/n

Pe articol

[Inserați rânduri dacă e
necesar]

Punctaj

TOTAL I1 = ............PUNCTE
I2

Articole în reviste
cotate ISI cu factor de
impact f ≤ 0,1 sau în
reviste
indexate în cel puţin 2
dintre bazele de date
internaţionale
recunoscute

2 × m/n

Pe articol

TOTAL I2 = ............PUNCTE
I3

Cărți publicate ca unic
autor
[Inserați rânduri dacă e
necesar]

10 × m

Pe carte

TOTAL I3 = ............PUNCTE
I4

Cărţi publicate în
calitate de coautor,
având n coautori
[Inserați rânduri dacă e
necesar]

6 × m/n

Pe carte

TOTAL I4 = ............PUNCTE
I5

Cărţi coordonate, având
n coordonatori
[Inserați rânduri dacă e
necesar]

5 × m/n

Pe volum

TOTAL I5 = ............PUNCTE
I6

Studii/capitole, având n
autori, în volume
colective (volume cu
ISBN

2xm/n

Pe studiu/capitol

TOTAL I6 = ............PUNCTE

I7

Recenzii publicate în
reviste cotate ISI sau în
reviste indexate în cel
puţin 2 din bazele de
date internaţionale
recunoscute; sau
termeni de minimum o
pagină în dicţionare de
specialitate
[Inserați rânduri dacă e
necesar]

0,5 × m/n

Pe recenzie sau termen

TOTAL I7 = ............PUNCTE
I8

1 × m/n

Pe lucrare

Lucrări publicate în
volumele unor
conferinţe (cu ISBN)
indexate în
cel puţin una dintre
bazele de date
internaţionale
recunoscute

TOTAL I8= ............PUNCTE
I9

Citări în articole din
reviste cotate ISI, în
cărţi sau volume ori
reviste

(0,2 +4×f)x 2/n

indexate în baze de
date internaţionale care
au un factor de impact f
(nu se iau în
considerare
autocitările) n este
numărul de autori al
publicaţiei citate.
TOTAL I9 = ............PUNCTE

Pe citare

I10

Editor al unei reviste
editate în străinătate
care este indexată ISI
sau indexată de o bază
de date internațională
recunoscută

5

Membru în comitetul
de redacţie al unei
asemenea reviste

3

Pe revistă

TOTAL I10 = ............PUNCTE
I11

Editor al unei reviste
editate în țară care este
indexată ISI sau
indexată de o bază de
date internațională
recunoscută .
Membru in comitetul
de redactie al unei
asemenea reviste

2

Pe revistă

1

[Inserați rânduri dacă e
necesar]
TOTAL I11 = ............PUNCTE
I12

Coordonator al unei
colecții (serie de
volume) editate de o
editură cu prestigiu
internațional

4

Membru în comitetul
stiintific al unei
asemenea serii-colectii
Coordonator al unei
colecții (serie de
volume) editate de o
editură din tara
Membru în comitetul
stiintific al unei
asemenea serii-colectii

2

Pe colecție/serie

2

1

TOTAL I12 = ............PUNCTE

I13

Coordonarea unui
proiect de cercetare
finanțat cu echivalentul
a cel puțin 100.000 lei
de o entitate din
străinătate

7

Pe proiect

[Inserați rânduri dacă e
necesar]
TOTAL I13 = ............PUNCTE
I14

Coordonarea unui
proiect de cercetare
finanțat cu cel puțin
50000 lei de o entitate
din țară

5

Pe proiect

[Inserați rânduri dacă e
necesar]
TOTAL I14 = ............PUNCTE
I15

Profesor
invitat/visiting/la o
universitate din
străinătate, (titular de
curs finalizat prin
evaluarea studentilor
Profesor cercetator
invitat(guest)la o
universitate din
străinătatepentru o
perioada de cel putin o
luna
Efectuarea unui stagiu
postdoctoral cu o
durata de cel putin un
an academic la o
universitatea de
prestigiu din strainatate
sau obtinerea unei
diploma de doctor la o
universitate din
strainatate

10

Pe universitate

5

3

TOTAL I15 = ............PUNCTE
I16

Lucrari prezentate la
conferințe
internaționale
organizate în

1

Pe conferință

străinătate

[Inserați rânduri dacă e
necesar]
TOTAL I16= ............PUNCTE
I17

Lucrari prezentate la
conferințe
internaționale
organizate în tara
[Inserați rânduri dacă e
necesar]

0,5

Pe conferință

TOTAL I17 = ............PUNCTE
I18

Beneficiar al unor
granturi individuale sau
burse postdoctorale în
valoare de cel puțin
25.000 lei fiecare

0.5

Pe grant/bursa

[Inserați rânduri dacă e
necesar]
TOTAL I18= ............PUNCTE
I19

Inițierea unor programe
de studii universitare
Introducerea de cursuri
noi
publicarea cursuri
pentru studenti

2

Pe program de studii

0,5

pe curs

1x m/n

pe lucrare

TOTAL I19 = ............PUNCTE
I20

Membru al unei echipe
de cercetare care
implementează un
proiect finanțat pe bază
de competiție în
valoare de cel puțin
100000 lei
[Inserați rânduri dacă e
necesar]

1

TOTAL I20 = ............PUNCTE

Pe proiect

I21

Membru sau expert al
Consiliului Național de
Atestare a Titlurilor,
Diplomelor și
Certificatelor
Universitare, al
Consiliului Național al
Cercetării Științifice, al
consiliului sau
comisiilor de
specialitate ale Agenției
Române de Asigurare a
Calității în Învățământul
Superior,
etc(mentionati explicit
pozitia si institutia)

1

Pe consiliu/comisie

TOTAL I21 = ............PUNCTE
I22

Studiu, individual sau
colectiv, de evaluare si
fundamentare de
politici publice
elaborate, in urma unor
concursuri de selectie,
pentru diverse institutii
publice guvernamentle,
org international,
centre de cercetare
TOTAL I22 = ............PUNCTE
I 23

Participare in
colectivele de elaborare
sau implementare a
granturilor ori a
proiectelor de
dezvoltare institutional,
sociala si regional,
transfer de cunoastere
si instrumente de
politici , finantate de o
entitate regional,
nationala sau din
strainatate

2x m/n

pe lucrare

1

pe proiect

TOTAL I23 = ............PUNCTE
TOTAL

II. Implicare administrativă în cadrul facultății pentru anii
Menționați activitățile administrative în care sunteți implicați în cadrul facultății (ex. Orar, Balul Bobocilor, Tărgul
Educației, introducerea de cursuri noi/opţionale, participare la conferinţe, activităţi extracurriculare cu/pentru
studenţi – vizite de studiu în diferite instituţii, evenimente sociale/ştiinţifice, şcoli de vară sau orice activitate de
promovare a facultatii)
Activitate
[Inserați rânduri dacă e
necesar]

III. Plan de cercetare/publicații pentru anul
Menționați publicațiile (articole, cărți) pe care intenționați să le publicați în următorul an precum și revista sau
editura luată în calcul:
Denumirea articolului/ Revista/Editura
Site-ul revistei/ editurii
Pentru
cărții/studiului
unde se
reviste:
intenționează
Mentionati
publicarea
daca este
ISI; daca
nu este ISI,
in ce baze
de date
este
indexata
(BDI)

IV. Îmbunătățirea activității didactice în anii

Menționați activitățile prin care v-ați îmbunătățit activitatea didactică în 2012-2016 (dezvoltarea / actualizarea
curriculumului pentru cursuri existente sau noi, activități cu studenții, suporturi pentru activități didactice,
comunicare online, evaluare pe parcurs și finală etc.)
Activitate
[Inserați rânduri dacă e
necesar]

V. Proiecte de îmbunătățire a activității didactice pentru
Menționați activitățile prin care vă propuneți să vă îmbunătățiți activitatea didactică în 2013 - 2014:
Activitate
[Inserați rânduri dacă e
necesar]

VI. Evaluarea studenților (se va completa de decanat/departament) pe semestrul I, anul

Denumirea cursului

Nivelul de
predare
(licenta,
master, anul
etc)

Media obținută

ANEXA 2
CHESTIONAR DE EVALUARE A ACADRELOR DIDACTICE DE CATRE
STUDENTI
Scopul acestui chestionar este evaluarea calitatii prestatiei cadrelor didactice la cursurile si
seminariile pe care le-au predat. Studentii sunt rugati sa completeze chestionarul cu
responsabilitate si obiectivitate.
Dezacord
puternic
Obiectivele
si cerintele
cursului au
fost
enuntate de
catre
profesor de
la inceptul
cursului
Cadrul
didactic a
avut
cunostinte
temeinice
despre
tematica
predata
Cadrul
didactic a
prezentat
orientari
teoretice si
studii
recente
despre
tematica
predata
Cadrul
didactic a
facut
legaturi
intre
materialul
predat si
situatii
reale
relevante

Dezacord

Nici acord,
nici
De acord
dezacord

Acord
puternic

Comentarii

Cadrul
didactic a
incurajat
participarea
studentilor
prin
punerea de
intrebari si
initierea
unor
discutii
Cadrul
didactic a
oferit
raspunsuri
clare la
intrebarile
studentilor
Cadrul
didactic a
comunicat
clar la
Relatia
cadrului
didactic cu
studentii a
fost buna
Bibliografia
indicata de
cadrul
didactic
exista la
biblioteca
sau a fost
pusa la
dispozitie
de catre
profesor

De la cate cursuri a lipsit cadrul didactic titular?
In situatia in care cadrul didactic titular a lipsit de la , ce s-a intimplat?
A fost inlocuit de alt cadru didactic
Cursul a fost recuperat

Cursul nu s-a tinut si nu a fost recuperat ulterior
Altceva. Ce?
Estimati participarea dumneavoastra personala la :
Sub 25% din orele de la acest
Intre 25% si 50% din orele de la acest
Intre 51% si 75% din orele de la acest
Peste 75% din orele de la acest
Comparativ cu alte cadre didactice, profesorul de la acest a fost:
Mult mai slab
Mai slab
La fel
Mai bun
Mult mai bun
Tinand cont de toate aceste aspecte legate de predarea acestui , ce nota de la 1 la 10 ati acorda
cadrului didactic?
Alte comentarii

Anexa 3
Formular de evaluare colegială
1. Evaluarea colegiala se realizeaza prin completarea chestionarului anexat.
2. Chestionarul se distribuie cu ocazia şedinţelor de departament/consiliu
Data
Anul universitar
Va rugam sa evaluati performanţele didactice şi ştiinţifice ale colegilor din departament. Pe o
scală de la 1=foarte slab, la 5=foarte bine, evaluați următoarele aspecte legate de activitatea şi
relaţiile cu colegii din departament:
Aspecte evaluate
In general, calitatea predarii la noi in
departament este:
Gradul de inţelegere şi cooperare cu studenţii
al cadrelor didactice din departament este:
Nivelul de performanța în cercetare
științifică al colegilor mei este:
Nivelul de actualitate al materialelor
didactice pe care se bazează predarea la noi
in departament este:
Nivelul cooperarii colegiale in departament
este:
Cei mai mulţi colegi au o prestatie şi o
vizibilitate publica de un nivel:

1

2

3

4

5

NS-NR

Apreciați principalele puncte tari și puncte slabe ale climatului colegial din departamentul din care
faceţi parte și faceţi orice alte observații le consideraţi relevante pentru procesul de evaluare colegială
in caseta de mai jos:

ANEXA 4.
FISA SINTETICA A PROCESULUI DE EVALUARE LA NIVEL DE FACULTATE
Nr. Nume si Grad
Crt. prenume didactic
cadru
didactic
evaluat

Forme de evaluare/ calificativ
calificativ
Autoevalu evaluare
Evaluare
are %
de catre colegiala %
studenti
%
Foarte bine
Bine
Satisfacator
Slab
Foarte slab
Rezultat final

Evaluare
de
catre
management
%

Foarte bine
Bine
Satisfacator
Slab
Foarte slab
Rezultat final
Foarte bine
Bine
Satisfacator
Slab
Foarte slab
Rezultat final
Foarte bine
Bine
Satisfacator
Slab
Foarte slab
Rezultat final

Decan

Data

Director Departament

