




















Anexa nr. 1 

Universitatea din București 

 

Facultatea de Filosofie 

Departamentul _____________  

Nume și prenume 
cadru didactic evaluat 

(personal didactic de predare) 

 

Grad didactic Asistent/Lector/Conferențiar/Profesor 

 
 

Formular de evaluare – personal didactic de predare 
 
 
Domeniul I: Activitatea didactică 
 
Nr. 
crt.  

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 
didactic 
(autoevaluare) 

Punctaj 
director 
(evaluare) 

Punctaj - 
CEAC 
facultate 

1. Managementul activității didactice    
1.1. Elaborarea / 

actualizarea unui 
curs/suport de curs 
tipărit sau electronic 

3 puncte  / curs    

1.2. Elaborarea / 
actualizarea de 
materiale didactice 

1 puncte / material 
didactic 

   

1.3. Sprijinirea sau 
coordonarea unor 
manifestări științifice și 
profesionale studențești 

1 puncte / manifestare    

1.4. Pagina web cu 
informații actualizate 
ale cursurilor / 
seminarelor 

1 puncte / curs sau 
seminar  

   

1.5. Cursuri susținute în 
străinătate ca profesor 
invitat 

5 puncte / curs    

1.6. Inițierea de programe / 
discipline noi de studiu 

5 puncte / program sau 
disciplină 

   

2. Organizarea și desfășurarea de activități 
didactice normate sau suplimentare 

   

2.1. Coordonare integrare 
studenți Erasmus primiți 

2 puncte / student    

2.2.  Organizarea şi 
îndrumarea practicii 
profesionale 

3 puncte / grup de 
studenți/program de 
studii 

   

Total punctaj domeniul I  (1+2) 
 

   

 
Domeniul II: Activitatea de cercetare științifică 
 
Nr. 
crt. 

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 
didactic 
(autoevaluare) 

Punctaj 
director 
(evaluare) 

Punctaj - 
CEAC 
facultate 

1. Publicații    



 
1.1. Articole în reviste 

indexate ISI cu factor de 
impact 

15 puncte / articol    

1.2. Articole în reviste 
indexate ISI fără factor 
de impact 

10 puncte / articol    

1.3. Articole în reviste 
indexate BDI 

5 puncte / articol    

1.4. Proceedings indexate 
ISI 

5 puncte / proceeding    

1.5. Proceedings indexate 
BDI 

3 puncte / proceeding    

1.6. Articole în reviste 
recunoscute de 
comunitatea științifică și 
academică 

3 puncte / articol    

1.7. Cărți de (co)autor la 
edituri recunoscute  
1.7.1. național 
1.7.2. internațional 

1.7.1.         15 
puncte/volum 
1.7.2                   30  
puncte/volum 

   

1.8. Monografii/sinteze de 
(co)autor la edituri 
recunoscute 
1.8.1. național 
1.8.2. internațional 

1.8.1.         15 
puncte/volum 
1.8.2.                  30  
puncte/volum 

   

1.9. Capitole în volume 
colective la edituri 
recunoscute 
1.9.1. național 
1.9.2. internațional 

1.9.1.         5 
puncte/capitol 
1.9.2.                  10  
puncte/capitol 

   

1.10. Coordonare de volume 
la edituri recunoscute 
1.10.1. național 
1.10.2. internațional 

1.10.1.         5 
puncte/volum 
1.10.2                 10  
puncte/volum 

   

1.11. Coordonare de serii de 
volume la edituri 
recunoscute 
1.11.1. național 
1.11.2. internațional 

1.11.1.         5 
puncte/volum 
1.11.2.                 10  
puncte/volum 

   

1.12. Membru în colectivul de 
redacție a unor reviste 
științifice 
1.12.1. naționale 
1.12.2. internaționale 

1.12.1.         5 
puncte/revistă 
1.12.2.                10  
puncte/revistă 

   

1.13  Traduceri / Ediții critice 
1.13.1. naționale 
1.13.2. internaționale 
 

1.13.1.        10 
puncte/volum 
1.13.2.                 30  
puncte/volum 

   

1.14. Alte activități editoriale 
1.14.1. naționale 
1.14.2. internaționale 
 

1.14.1 5 puncte / 
editură sau activitate 
1.14.2 10 puncte / 
editură sau activitate 

   

1.15. Recenzii în reviste 
1.15.1. naționale 
1.15.2. internaționale 
 

1.15.1.        3 
puncte/recenzie 
1.15.2                   5  
puncte/recenzie  

 
 

  

1.16. Prefață / Introducere/ 
Postfață 
1.16.1. naționale 
1.16.2. internaționale 

1.16.1.        3 
puncte/item 
1.16.2                   5  
puncte/item 

   



2. Proiecte / granturi    
2.1. Proiecte de cercetare 

internaționale 
2.1.1. Director de 
proiect 
2.1.2. Membru 

2.1.1.        30 
puncte/proiect 
2.1.2                   15  
puncte/proiect 

 
 
 

  

2.2. Proiecte de cercetare 
naționale 
2.2.1. Director de 
proiect 
2.2.2. Membru 

2.2.1.        10 
puncte/proiect 
2.2.2                   5  
puncte/proiect 

   

2.3. Proiecte de dezvoltare 
(POS DRU, POS CCE 
etc.) 
2.3.1. Director de 
proiect 
2.3.2. Membru (Expert) 

2.3.1.        10 
puncte/proiect 
2.3.2                   5  
puncte/proiect 

   

2.4. Proiecte de tip LLL 
2.4.1. Director de 
proiect 
2.4.2. Membru 

2.4.1.        10 
puncte/proiect 
2.4.2                   5  
puncte/proiect 

   

2.5. Alte categorii de 
proiecte 
2.5.1. Director de 
proiect 
2.5.2. Membru 

2.5.1.        5 
puncte/proiect 
2.5.2                     3  
puncte/proiect  

   

3. Conferințe naționale / internaționale    
3.1. Participare (Prezentare, 

Poster, Participare 
virtuală) 

5 puncte / conferință 
internațională,  
3 puncte / conferință 
națională 

   

3.2. Moderator sesiune / 
simpozion 

5 puncte / conferință 
internațională,  
3 puncte / conferință 
națională 

   

3.3. Susținere atelier 
(workshop) 

5 puncte / atelier 
internațional,  
3 puncte / atelier 
național 

   

3.4. Referent (speaker) 
invitat 

10 puncte / conferință 
internațională,  
5 puncte / conferință 
națională 

   

3.5. Organizare congrese / 
conferinţe / simpozioane 
/ ateliere 
 

5 puncte / conferință 
națională 
10 puncte / conferință 
internațională 

   

4. Centre de cercetare    
4.1.  Coordonare / director 10 puncte / centru    
4.2. Membru 5 puncte / centru    
5. Premii și distincții 

 
10 puncte / premiu sau 
distincție 

   

6.  Stagii/burse de 
cercetare  

5 puncte / stagiu sau 
bursă 

   

7.  Membru în asociații și 
societăți științifice 
prestigioase 

3  puncte / asociație 
națională 
5  puncte / asociație 
internațională 

   

Total punctaj domeniul II (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 
 

   

 



Domeniul III: Servicii instituționale / activități administrative 
 
Nr. 
crt. 

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 
didactic 
(autoevaluare) 

Punctaj 
director 
(evaluare) 

Punctaj - 
CEAC 
facultate 

1. Organizarea și desfășurarea examenelor de 
admitere și finalizare a studiilor 

   

1.1. Participare în comisiile 
de admitere la licență / 
master 

2 puncte / comisie    

1.2. Participare în comisiile 
de admitere la doctorat 

2 puncte / comisie    

1.3. Coordonare de lucrări de 
licență / disertație 

3 puncte / lucrare    

1.4. Coordonare de lucrări de 
doctorat 

5 puncte / lucrare    

1.5. Participare comisie de 
îndrumare doctorat 

3 puncte / comisie    

1.6. Participarea în comisiile 
de finalizare studiilor de 
licență / master 

2 puncte / comisie    

1.7. Participarea în comisii de 
doctorat 

3 puncte / comisie    

2. Organizarea și desfășurarea de evenimente în 
beneficiul instituției 

   

2.1. Participarea la 
evenimente organizate de 
universitate / facultate 
(de exemplu târguri 
educaționale) 

2 puncte / eveniment    

2.2.. Alte servicii în beneficiul 
instituției (de exemplu 
participarea la elaborarea 
orarului, asistență pentru 
echipa managerială etc.) 

3 puncte / serviciu / 
eveniment / proiect 

   

2.3. Dezvoltarea şi 
administrarea bazei 
tehnico-materiale 

Între 1-5 puncte / 
serviciu 

   

2.4. Activități menite să 
contribuie la creșterea 
veniturilor facultăţii 

3 puncte / activitate    

3. Implicarea în activități de reprezentare 
instituțională 

   

3.1. Membru al conducerii 
departamentului / 
facultății / universității 

5/10/15 puncte / 
activitate 

   

3.2. Membru în comisii ale 
departamentului / 
facultății / universității 

3/5/10 puncte / 
comisie 

   

Total punctaj domeniul III (1+2+3) 
 

   

 
Domeniul IV: Relația cu societatea 
 
N Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 

didactic 
(autoevaluare) 

Punctaj 
director 
(evaluare) 

Punctaj - 
CEAC 
facultate 

1. Implicarea în dezvoltarea instituțională    
1.1. Inițierea / dezvoltarea de 

parteneriate 
5 puncte / parteneriat 
strategic,  
3 puncte pentru alte 

   



tipuri de parteneriate 
(ex de practică) 

1.2. Reprezentarea 
Universității / facultății / 
departamentului / 
centrului de cercetare în 
mass media / în relația cu 
alte instituții 

2 puncte / 
reprezentare 

   

1.3. Prestarea de servicii 
pentru alte organizații 

2 puncte pentru 
organizație sau 
serviciu sau proiect 

   

2. Expertiza profesională    
2.1. Calitatea de membru / 

poziții de conducere în 
asociații științifice / 
profesionale românești 

3 puncte / calitate de 
membru 

   

2.2. Calitatea de membru / 
poziții de conducere în 
asociații științifice / 
profesionale 
internaționale / străine 

10 puncte / calitate 
de membru,  
15 puncte / poziție de 
conducere 

   

2.3. Participarea în programe 
ale UE, comisii ale 
CNATDCU, ARACIS 
etc. 

10 puncte / program 
sau comisie 

   

2.4. Lucrări de popularizare 5 puncte / lucrare    
Total punctaj domeniul IV (1+2) 
 

   

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Notă: 
 
1. Corelarea domeniului cu gradul didactic se bazează pe următoarele ponderi: 
 

 Asistent Lector Conferențiar Profesor 
Domenii/grad 
didactic 

Pondere Punctaj 
min. 

Pondere Punctaj 
min. 

Pondere Punctaj 
min. 

Pondere Punctaj 
min. 

Activitatea 
didactică 

45% 3 40% 4 35% 5 30% 6 

Activitatea 
științifică 

25% 35 30% 40 35% 45 40% 50 

Activități 
administrative 

20% 10 20% 11 20% 12 20% 13 

Relația cu 
societatea 

10% 4 10% 4 10% 5 10% 5 

Total 100% 12,50 100% 16,20 100% 20,40 100% 24,90 
         

 
 
 
 
2. Corelarea punctajului minimal corespunzător domeniilor este: 
 
Foarte bine: pragul minimal depășit cu 40% 
Bine: pragul minimal depășit cu 20% 
Satisfăcător: pragul minimal depășit cu 10% 
Slab: sub pragul minimal cu 10% 
Foarte slab: sub pragul minimal cu 20% 
________________________________________________________________________________ 



 
 
Punctaj final cumulativ al cadrului didactic 
 
Nr.crt.  Domeniu Punctaj 

final 
Pondere 
funcție de 
gradul 
academic 

Punctaj 
final 
ponderat 

Punctaj 
minimal 

Abatere 
punctaj 
final 
ponderat 
față de 
minimal 

1 Activitatea didactică       
2 Activitatea de cercetare științifică      
3 Servicii instituționale / activități 

administrative 
     

4 Relația cu societatea      
TOTAL PUNCTAJ      

Calificativ  
 
 
 
 
Planuri de viitor privind dezvoltarea carierei şi/sau idei pentru dezvoltarea Departamentului 
/ Facultății / Universitӑţii: 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
Data: _____________ Semnătura cadrului didactic evaluat: ___________________ 
 

 

Comentarii realizate de directorul de departament:  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Data: _____________ Semnătura directorului de departament: ___________________ 
 

 

 

 

 

 



Am luat la cunoștință evaluarea realizată de directorul de departament 

Data:  

Semnătura cadrului didactic evaluat  

 

Comentarii realizate de CEAC facultate (dacă este cazul):  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Data: _____________ Semnătura președinte CEAC facultate: ___________________ 
 

Am luat la cunoștință evaluarea realizată de CEAC facultate 

Data:  

Semnătura cadrului didactic evaluat  

 

 

 

 
 



Anexa nr. 2 

Universitatea din București 

Facultatea de Filosofie 

Departamentul _____________  

Nume și prenume 
cadru didactic evaluat 

(personal didactic de conducere) 

 

Grad didactic Asistent/Lector/Conferențiar/Profesor 

 
Formular de evaluare – personal didactic de conducere 

 
Domeniul I: Activitatea didactică 
 
Nr. 
crt.  

Criterii / 
indicatori 

Calcul punctaj Punctaj cadru 
didactic 
(autoevaluare) 

Punctaj 
director 
(evaluare 
indicatori 
1+2) 

Punctaj 
manager 
ierarhic 
(evaluare 
indicatori 
3+4) 

Punctaj - 
CEAC 
facultate 

1. Managementul activității didactice     
1.1. Elaborarea / 

actualizarea unui 
curs/suport de curs 
tipărit sau 
electronic 

3 puncte  / curs     

1.2. Elaborarea / 
actualizarea de 
materiale didactice 

1 punct / material 
didactic 

    

1.3. Sprijinirea sau 
coordonarea unor 
manifestări 
științifice și 
profesionale 
studențești 

1 punct / 
manifestare 

    

1.4. Pagina web cu 
informații 
actualizate ale 
cursurilor / 
seminarelor 

1 punct / curs sau 
seminar  

    

1.5. Cursuri susținute în 
străinătate ca 
profesor invitat 

5 puncte / curs     

1.6. Inițierea de 
programe / 
discipline noi de 
studiu 

5 puncte / program 
sau disciplină 

    

2. Organizarea și desfășurarea de 
activități didactice normate sau 
suplimentare 

    

2.1. Coordonare 
integrare studenți 
Erasmus primiți 

2 puncte / student     

2.2.  Organizarea şi 
îndrumarea practicii 
profesionale 

3 puncte / grup de 
studenți/program 
de studii 

    

Total punctaj domeniul I  (1+2) 
 

    



 
Domeniul II: Activitatea de cercetare științifică 
 
Nr. 
crt. 

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 
didactic 
(autoevaluare) 

Punctaj 
director 
(evaluare) 

Punctaj 
manager 
ierarhic 
(evaluare) 

Punctaj 
- 
CEAC 
facultate 

1. 
 

Publicații     

1.1. Articole în reviste 
indexate ISI cu factor 
de impact 

15 puncte / articol     

1.2. Articole în reviste 
indexate ISI fără 
factor de impact 

10 puncte / articol     

1.3. Articole în reviste 
indexate BDI 

5 puncte / articol     

1.4. Proceedings indexate 
ISI 

5 puncte / 
proceeding 

    

1.5. Proceedings indexate 
BDI 

3 puncte / 
proceeding 

    

1.6. Articole în reviste 
recunoscute de 
comunitatea științifică 
și academică 

3 puncte / articol     

1.7. Cărți de (co)autor la 
edituri recunoscute  
1.7.1. național 
1.7.2. internațional 

1.7.1              15  
puncte/volum 
1.7.2               30 
puncte/volum 

    

1.8. Monografii/sinteze de 
(co)autor la edituri 
recunoscute 
1.8.1. național 
1.8.2. internațional 

1.8.1              15  
puncte/volum 
1.8.2               30 
puncte/volum 

    

1.9. Capitole în volume 
colective la edituri 
recunoscute 
1.9.1. național 
1.9.2. internațional 

1.9.1              5  
puncte/volum 
1.9.2               10 
puncte/volum 
 

    

1.10. Coordonare de volume 
la edituri recunoscute 
1.10.1. național 
1.10.2. internațional 

1.10.1              5  
puncte/volum 
1.10.2               10 
puncte/volum 

    

1.11. Coordonare de serii de 
volume la edituri 
recunoscute 
1.11.1. național 
1.11.2. internațional 

1.11.1              5  
puncte/volum 
1.11.2               10 
puncte/volum 

    

1.12. Membru în colectivul 
de redacție a unor 
reviste științifice 
1.12.1. naționale 
1.12.2. internaționale 

1.12.1              5  
puncte/revistă 
1.12.2               10 
puncte/revistă 

    

1.13 Traduceri / Ediții 
critice 
1.13.1. naționale 
1.13.2. internaționale 

1.13.1              10  
puncte/volum 
1.13.2               30 
puncte/volum 

    

1.14. Alte activități 
editoriale 
1.14.1. naționale 
1.14.2. internaționale 

1.14.1 5 puncte / 
editură sau activitate 
1.14.2 10 puncte / 
editură sau activitate 

    



 
1.15. Recenzii în reviste 

1.15.1. naționale 
1.15.2. internaționale 

1.15.1.            3 
puncte/recenzie  
1.15.2.            5 
puncte/recenzie 

    

1.16. Prefață / Introducere/ 
Postfață 
1.16.1. naționale 
1.16.2. internaționale 

1.16.1.            3 
puncte/volum  
1.16.2.            5 
puncte/volum 

    

2 
 

Proiecte / granturi      

2.1. Proiecte de cercetare 
internaționale 
2.1.1. Director de 
proiect 
2.1.2. Membru 

2.1.1              30 
puncte/proiect 
2.1.2              15 
puncte/proiect 

    

2.2. Proiecte de cercetare 
naționale 
2.2.1. Director de 
proiect 
2.2.2. Membru 

2.2.1              10 
puncte/proiect 
2.2.2              5 
puncte/proiect 

    

2.3. Proiecte de dezvoltare 
(POS DRU, POS CCE 
etc.) 
2.3.1. Director de 
proiect 
2.3.2. Membru 
(Expert) 

2.3.1              10 
puncte/proiect 
2.3.2              5 
puncte/proiect 

    

2.4. Proiecte de tip LLL 
2.4.1. Director de 
proiect 
2.4.2. Membru 

2.4.1              10 
puncte/proiect 
2.4.2              5 
puncte/proiect 

    

2.5. Alte categorii de 
proiecte 
2.5.1. Director de 
proiect 
2.5.2. Membru 

2.5.1              5 
puncte/proiect 
2.5.2              3 
puncte/proiect 

    

3. 
 

Conferințe naționale / internaționale     

3.1. Participare 
(Prezentare, Poster, 
Participare virtuală) 

5 puncte / conferință 
internațională,  
3 puncte / conferință 
națională 

    

3.2. Moderator sesiune / 
simpozion 

5 puncte / conferință 
internațională,  
3 puncte / conferință 
națională 

    

3.3. Susținere atelier 
(workshop) 

5 puncte / conferință 
internațională,  
3 puncte / conferință 
națională 

    

3.4. Referent (speaker) 
invitat 

10 puncte / 
conferință 
internațională,  
5 puncte / conferință 
națională 

    

3.5. Organizare congrese / 
conferinţe / 

10 puncte / 
conferință 

    



simpozioane / ateliere 
 

internațională,  
5 puncte / conferință 
națională 

4. Centre de cercetare      
4.1.  Coordonare / director 10 puncte / centru     
4.2. Membru 5 puncte / centru     
5. Premii și distincții 

 
10 puncte / premiu 
sau distincție 

    

6.  Stagii/burse de 
cercetare  

5 puncte / stagiu sau 
bursă 

    

7.  Membru în asociații 
și societăți științifice 
prestigioase 

5 puncte / asociație 
internațională 
3 puncte/ asociație 
națională 

    

Total punctaj domeniul II (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 
 

    

 
Domeniul III: Servicii instituționale / activități administrative 
 
Nr. 
crt. 

Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 
didactic 
(autoevaluare) 

Punctaj 
director 
(evaluare) 

Punctaj 
manager 
ierarhic 
(evaluare) 

Punctaj 
- 
CEAC 
facultate 

1. Organizarea și desfășurarea 
examenelor de admitere și finalizare a 
studiilor 

    

1.1 Participare în 
comisiile de admitere 
la licență / master 

2 puncte / 
comisie 

    

1.2. Participare în 
comisiile de admitere 
la doctorat 

2 puncte / 
comisie 

    

1.3. Coordonare de 
lucrări de licență / 
disertație 

3 puncte / 
lucrare 

    

1.4. Coordonare de 
lucrări de doctorat 

5 puncte / 
lucrare 

    

1.5. Participare comisie 
de îndrumare 
doctorat 

3 puncte / 
comisie 

    

1.6. Participarea în 
comisiile de 
finalizare studiilor de 
licență / master 

2 puncte / 
comisie 

    

1.7. Participarea în 
comisii de doctorat 

3 puncte / 
comisie 

    

2. Organizarea și desfășurarea de 
evenimente în beneficiul instituției 

    

2.1. Participarea la 
evenimente 
organizate de 
universitate / 
facultate (de exemplu 
târguri educaționale) 

2 puncte / 
eveniment 

    

2.2.. Alte servicii în 
beneficiul instituției 
(de exemplu 
participarea la 
elaborarea orarului, 
asistență pentru 
echipa managerială 

3 puncte / 
serviciu / 
eveniment / 
proiect 

    



etc.) 
2.3. Dezvoltarea şi 

administrarea bazei 
tehnico-materiale 

Între 1-5 puncte 
/ serviciu 

    

2.4. Activități menite să 
contribuie la 
creșterea veniturilor 
facultăţii 

3 puncte / 
activitate 

    

3. Implicarea în activități de 
reprezentare instituțională 

    

3.1. Membru al 
conducerii 
departamentului / 
facultății / 
universității 

5/10/15 puncte / 
activitate 

    

3.2. Membru în comisii 
ale departamentului / 
facultății / 
universității 

3/5/10 puncte / 
comisie 

    

Total punctaj domeniul III (1+2+3) 
 

    

 
Domeniul IV: Relația cu societatea 
 
N Criterii / indicatori Calcul punctaj Punctaj cadru 

didactic 
(autoevaluare) 

Punctaj 
director 
(evaluare) 

Punctaj 
manager 
ierarhic 
(evaluare) 

Punctaj - 
CEAC 
facultate 

1. Implicarea în dezvoltarea 
instituțională 

    

1.1. Inițierea / 
dezvoltarea de 
parteneriate 

5 puncte / 
parteneriat 
strategic,  
3 puncte pentru 
alte tipuri de 
parteneriate (ex 
de practică) 

    

1.2. Reprezentarea 
Universității / 
facultății / 
departamentului / 
centrului de cercetare 
în mass media / în 
relația cu alte 
instituții 

2 puncte / 
reprezentare 

    

1.3. Prestarea de servicii 
pentru alte 
organizații 

2 puncte pentru 
organizație sau 
serviciu sau 
proiect 

    

2. Expertiza profesională     
2.1. Calitatea de membru 

/ poziții de conducere 
în asociații științifice 
/ profesionale 
românești 

3 puncte / calitate 
de membru 

    

2.2. Calitatea de membru 
/ poziții de conducere 
în asociații științifice 
/ profesionale 
internaționale / 
străine 

10 puncte / 
calitate de 
membru,  
15 puncte / 
poziție de 
conducere 

    



2.3. Participarea în 
programe ale UE, 
comisii ale 
CNATDCU, 
ARACIS etc. 

10 puncte / 
program sau 
comisie 

    

2.4. Lucrări de 
popularizare 

5 puncte / lucrare     

Total punctaj domeniul IV ( 1+2) 
 

    

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Notă: 
 
1.Corelarea domeniului cu gradul didactic se bazează pe următoarele ponderi: 
 

 Asistent Lector Conferențiar Profesor 
Domenii/grad 
didactic 

Pondere Punctaj 
min. 

Pondere Punctaj 
min. 

Pondere Punctaj 
min. 

Pondere Punctaj 
min. 

Activitatea 
didactică 

20% 3 20% 4 20% 5 20% 6 

Activitatea 
științifică 

30% 35 30% 40 30% 45 30% 50 

Activități 
administrative 

40% 10 40% 11 40% 12 40% 13 

Relația cu 
societatea 

10% 4 10% 4 10% 5 10% 5 

Total 100% 15,50 100% 17,60 100% 20,30 100% 21,90 
 
2. Corelarea punctajului minimal corespunzător domeniilor este: 
 
Foarte bine: pragul minimal depășit cu 40% 
Bine: pragul minimal depășit cu 20% 
Satisfăcător: pragul minimal depășit cu 10% 
Slab: subpragul minimal cu 10% 
Foarte slab: subpragul minimal cu 20% 
________________________________________________________________________________ 
Punctaj final cumulativ al cadrului didactic 
 
Nr.crt.  Domeniu Punctaj 

final 
Pondere 
funcție de 
gradul 
academic 

Punctaj 
final 
ponderat 

Punctaj 
minimal 

Abatere 
punctaj 
final 
ponderat 
față de 
minimal 

1 Activitatea didactică       
2 Activitatea de cercetare științifică      
3 Servicii instituționale / activități 

administrative 
     

4 Relația cu societatea      
TOTAL PUNCTAJ      
Calificativ  
 
 
 
 
 
 



 
Planuri de viitor privind dezvoltarea carierei şi/sau idei pentru dezvoltarea Departamentului 
/ Facultății / Universitӑţii: 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
Data: _____________ Semnătura cadrului didactic evaluat: ___________________ 
 

Comentarii realizate de directorul de departament:  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Data: _____________ Semnătura directorului de departament: ___________________ 
 

Am luat la cunoștință evaluarea realizată de directorul de departament 

Data:  

Semnătura cadrului didactic evaluat  

 

Comentarii realizate de CEAC facultate (dacă este cazul):  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Data: _____________ Semnătura președinte CEAC facultate: ___________________ 
 

Am luat la cunoștință evaluarea realizată de CEAC facultate 

Data:  

Semnătura cadrului didactic evaluat  

 

 

 



 

Anexa nr. 3 

Universitatea din București 

Facultatea de Filosofie 

Departamentul _____________  

 

Nume și prenume 

cadru didactic evaluat 

(personal didactic de predare/de 
conducere) 

 

Grad didactic Asistent/Lector/Conferențiar/Profesor 

 
 

Fișă pentru evaluarea colegială 
 
Indicați nivelul de performanță folosind următoarea scală: 
(1 = foarte slab; 2 = slab: 3 = satisfăcător: 4 = bun; 5 = foarte bun) 
 
Nr. crt. Criterii Nivel performanță  

1. Colegialitate  

2. Punctualitate  

3. Limbaj şi comportament adecvat  

4. Implicare administrativă  

5. Promovarea instituției  

PUNCTAJ TOTAL INDIVIDUAL (nivel mediu de performanță)  

 

Comentarii privind cadrul didactic evaluat:  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................  

Nume și prenume evaluator (opțional): _______________________________________________________ 

 


