Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației
Str. Sindicatelor nr. 7
Cluj-Napoca, RO-400029
Tel.: 0264-40.53.37
Fax: 0264-59.05.59
www.psiedu.ubbcluj.ro

METODOLOGIA ȘI CRITERIILE PRIVIND ACORDAREA GRADAȚIILOR DE MERIT
DE CĂTRE FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Aprobat de Consiliul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației în data de 2.10.2020
Având în vedere Hotărârea Senatului Universității Babeș-Bolyai cu nr. 13.335 din 21.09.2020
referitoare la avizarea modificării și completării Metodologiei-cadru și criteriilor privind acordarea
gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul Facultății de Psihologie și Științe
ale Educației se aplică integral prevederile respectivului regulament cu următoarele completări:
1. Numărul de gradații de merit ce revin facultății se distribuie departamentelor în raport cu numărul
de posturi didactice (ocupate și vacante) ale fiecărui departament. Fiecare departament își
stabilește numărul maxim de locuri scoase la concurs din cele alocate și/sau distribuirea lor pe
funcții didactice, cu avizul decanului facultății.
2. Se va constitui câte o comisie de evaluare pentru fiecare departament al facultății care scoate la
concurs gradații de merit.
3. Directorul de departament propune componența comisiei de evaluare din cadrul membrilor
departamentului. În cazul în care nu există suficiente persoane în departament care pot face parte
din comisia de evaluare, în comisie pot fi propuse persoane din același domeniu, de la alte
departamente.
4. Fiecare comisie de evaluare va fi monitorizată de către un prodecan care va avea un rol de
observator fără a face parte din comisie.
5. Dosarele de candidatură se vor depune pentru analiză în format tipărit avînd documentele semnate
în original de către candidat și electronic, la comisia de evaluare.
6. Dacă în urma depunerii dosarelor de candidatură se constată un conflict de interese între candidați
și un membru al comisiei de evaluare, acesta va fi înlocuit de un membru supleant sau dacă aceast
lucru nu este posibil de o altă persoană desemnată.
7. Se va constitui o singură comisie de contestații la nivelul Facultății de Psihologie și Științe ale
Educației, propusă de către decanul facultății.
8. Comisiile de evaluare analizează și evaluează dosarele de concurs conform criteriilor și
indicatorilor de apreciere a activității candidaților cuprinse în Anexa 5.1. și detaliate în Anexa 2.1.
care fac parte din prezenta metodologie.
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Anexa 2.1. Fișa de autoevaluare a candidatului
______________________________________________________
la obținerea gradației de merit acordată personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
(Fișa de autoevaluare cuprinde informații referitoare la performanțele înregistrate de către candidat
în ultimii 5 ani universitari, urmărind structura de mai jos. Pentru fiecare criteriu, se va face referire
explicită la indicatorii de performanță stabiliți la nivelul Facultății)
I Descrierea succintă a poziției ocupate și a activităților specifice postului
II Descrierea performanțelor înregistrate
Criteriul I: Dimensiune didactică
Nr.
A
B
crt.
Denumirea
Punctajul alocat indicatorului
indicatorului
(specificat în metodologia
(specificat în
proprie)
metodologia proprie)

1.1.

1.2.

Publicare de cursuri,
manuale, culegeri de
probleme pentru
studenți (cu ISBN)
Introducerea de cursuri
noi (inclusiv la Școala
Doctorală)

1 pct./publicație (I 30.2; nu pot fi
punctate contribuții ce au fost
incluse la I 3, I 7, I 12)
0,50 pct./disciplină (un curs se
decontează doar o singură dată
pentru anul universitar în care a
fost introdus)
(I 30.3)
Inițiere 2 pct./ program (dacă
inițierea programului a fost făcută
în perioada luată în considerare
pentru evaluare)
Coordonare 1 pct./an/program (I
30.1)

1.3.

Inițiere/Coordonare de
programe de studii
universitare sau
postuniversitare

1.4.

Tutore

0,50 pct./ serie de studenți anual

1.5.

Materiale didactice
specifice inovative
(inclusiv în format
electronic)

0,25 pct. /material didactic
(Corelat cu I 30)

1.6.

Organizare de practică
de teren/de specialitate

0,50 pct./ sesiune de practică
(Corelat cu I 29)

2

C
Numărul de
realizări ale
candidatului,
raportat la
specificul
indicatorului

D
Punctajul obținut
de candidat
pentru indicator
(coloana B x
coloana C)
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0,25 pct./sesiune de practică
(Corelat cu I 29)

1.7.

Vizite de lucru ale
studenților la organizații

1.8.

Administrare de
0,25 pct./ serie de studenți anual
contracte de internship și (Corelat cu I 29)
de practică

1.9.

Visiting professor

0,50 pct. x m/invitație (I 26; m=3
pentru o universitate de top 500
cf. clasamentului URAP; m=1
pct. o universitate din afara top
500 cf. clasamentului URAP;
m=0,50 alte situații)

1.10. Calitatea de cadru
didactic asociat la
universități din
străinătate

1 pct. x m/ instituție (Corelat cu I
26.1 și I 26.2; m=3 pentru o
universitate de top 500 conform
clasamentului URAP; m=1 pentru
o universitate din afara top 500
conform clasamentului URAP)

1.11. Coordonare de cercuri
studențești

0,50 pct./cerc studențesc/ an
(Corelat cu I 29)

1.12. Participarea/organizarea
de competiții științifice
studențești

Organizare: 0,25 pct./ competiție
Participare: 0,10 pct./competiție
(Corelat cu I 29)

1.13. Coordonarea studenților
0,25 pct./ acțiune
pentru dezvoltarea
(Corelat cu I 29)
competențelor
individuale prin
participarea la
proiecte/acțiuni/program
e dedicate lor, altele
decât cele didactice, în
afara celor remunerate în
cadrul proiectelor
europene
1.14. Participare în comisii de
licență/masterat

0,25 pct./comisie

1.15. Teze de doctorat
coordonate/membru
comisie de îndrumare
sau de evaluare a tezelor
de doctorat/mentor cu

Coordonare
1 pct./doctorand,
Membru în comisia de îndrumare
sau de evaluare 0,50 pct./comisie
(I 29.1, Nu se decontează mai
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rol oficial de îndrumare
a unor cercetători
postdoctorali
1.16. Participarea la programe
pentru propria pregătire
de specialitate și
psihopedagogică
derulate în cadrul UBB
1.17.

Media anuală la
evaluările valide ale
activității didactice din
partea studenților mai
mare sau egală cu 4,40
(evaluare validă =
evaluări completate de
minim 30% dintre
studenții înscriși dar nu
mai puțini de 5)

mult de 10 pct. în total pentru
coordonare și membru în comisia
de îndrumare)
1 pct. mentor/ cercetător (I 29.2)
0,25 pct./ program

1,5 pct./an

Suma punctajelor
obținute pentru
indicatorii
aferenți C I

Punctaj total C I
Criteriul II: Dimensiune științifică/creație artistică/performanță sportivă
Nr.
Denumirea
Punctajul alocat indicatorului
Numărul de
crt.
indicatorului
(specificat în metodologia
realizări ale
(specificat în
proprie)
candidatului,
metodologia proprie)
raportat la
specificul
indicatorului
2.1. Articole în extenso de
3+(3xIF) pct./articol (I 1; p=1
tip article sau review
pentru domeniul Psihologie;
publicate în reviste
p=0,10 pentru domeniile Științe
indexate de Web of
ale Educației și Educație Fizică și
Science (ISI), al căror IF Sport)
este mai mare sau egal
cu p, realizate în calitate
de autor principal
2.2. Contribuții în extenso de 3+IF pct./articol (I 2; p=1 pentru
tip article sau review
domeniul Psihologie; p=0,10
publicate de reviste
pentru domeniile Științe ale
indexate de Web of
Educației și Educație Fizică și
Science (ISI), al căror IF Sport)
este mai mic decât p sau
în reviste neindexate
Web of Science (IF- 0),
4

Punctajul obținut
de candidat
pentru indicator
(coloana Ex.
coloana C)
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

dar indexate în cel puțin
două baze de date
internaționale
recunoscute, din care în
cel puțin una se
regăsește în format
extenso (full-text),
realizate în calitate de
autor principal
Contribuții în extenso de
tip article sau review
publicate de reviste
indexate de Web of
Science (ISI), al căror IF
este mai mare sau egal
cu p, realizate în calitate
de co-autor
Contribuții în extenso de
tip article sau review
publicate de reviste
indexate de Web of
Science (ISI), al căror IF
este mai mic decât p
sau în reviste neindexate
Web of Science (IF- 0),
dar indexate în cel puțin
două baze de date
internaționale
recunoscute, din care în
cel puțin una se
regăsește în format
extenso (full-text),
realizate în calitate de
co-autor
Alte articole în extenso
publicate în calitate de
autor / co-autor în
reviste științifice, cu
condiția ca revistele să
fie indexate la nivel de
rezumat în cel puțin o
bază de dată
internațională
recunoscută
Cărți publicate în
calitate de autor
principal în edituri

3 + [(3 x IF)/n] pct./articol (I 5;
p=1 pentru domeniul Psihologie;
p =0,10 pentru domeniile Științe
ale Educației și Educație Fizică și
Sport; n = numărul de autori)

3 + [(3 x IF)/n] pct./articol (I 6;
p=1 pentru domeniul Psihologie;
p=0,10 pentru domeniile Științe
ale Educației și Educație Fizică și
Sport; n=numărul de autori)

1/n pct./articol (I 11; n=numărul
de autori)

12xm pct./carte (I 3; mA1= 3;
mA2 = 1; încadrarea în categoriile
A1 și A2 se face conform
5
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criteriilor CNATDCU, incluzând
rutele complementare)
2.7. Cărți publicate în
12xm/n pct./carte (I 7; mA1=3; m
calitate de co-autor în
A2=1; încadrarea în categoriile
edituri clasificate A1 sau A1 și A2 se face conform
A2
criteriilor CNATDCU, incluzând
rutele complementare; n=numărul
de autori)
2.8. Cărți publicate în
12xm/n pct./carte (I 12; mB=0,5;
calitate autor / co-autor
încadrarea în categoria B se face
în edituri clasificate de
conform criteriilor CNATDCU,
tip B
incluzând rutele complementare;
n=numărul de autori)
2.9. Capitole în cărți
3xm pct./capitol (I 4; mA1= 3;
publicate în calitate de
mA2=1; încadrarea în categoriile
autor principal în edituri A1 și A2 se face conform
clasificate A1 sau A2
criteriilor CNATDCU, incluzând
rutele complementare)
2.10. Capitole în cărți
3xm/n pct./capitol (I 8; mA1=3;
publicate în calitate de
mA2=1; încadrarea în categoriile
co-autor în edituri
A1 și A2 se face conform
clasificate A1 sau A2
criteriilor CNATDCU, incluzând
rutele complementare; n=numărul
de autori)
2.11. Capitole în cărți
3xm/n pct./capitol (I 13; mB =0,5;
publicate în calitate
încadrarea în categoria B se face
autor / co-autor în
conform criteriilor CNATDCU,
edituri clasificate de tip
incluzând rutele complementare;
B
n=numărul de autori)
2.12. Lucrări în extenso (tip
1 pct./lucrare (I 9; se pot puncta
proceedings) indexate
cumulat cel mult două contribuții
WoS sau altă BDI
/ ediție conferință pentru acest
recunoscută, realizate în criteriu și cel următor, aferent
calitate de autor
indicatorului I 10 CNATDCU)
principal, publicate în
volumele unor
conferințe
internaționale, cu
relevanță pentru
domeniul de abilitare,
disponibile în format
full-text în cel puțin o
BDI (se pot puncta
cumulat cel mult două
contribuții / ediție
conferință)
2.13. Lucrări în extenso (tip
1/n pct./lucrare (I 10; se pot
clasificate A1 sau A2
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2.14.

2.15.

2.16.
2.17.

2.18.

proceedings) indexate
WoS sau altă BDI
recunoscută, realizate în
calitate de co-autor,
publicate în volumele
unor conferințe
internaționale, cu
relevanță pentru
domeniul de abilitare,
disponibile în format
full-text în cel puțin o
BDI
Organizare de
manifestări
științifice/artistice/sporti
ve, în calitate de
Membru în comitetul
științific (A) / Referent
științific pentru
evaluarea și selecția
lucrărilor unei
conferințe (B) / Membru
în comitetul de
organizare (C) /
Coordonator simpozion
(Chair) (D), sau o
poziție echivalentă (se
punctează o singură
calitate)
Participare cu lucrări la
manifestări științifice/
evenimente
artistice/sportive
Coordonator al unei
colecții de carte
Carte coordonată
relevantă pentru
domeniu
Traduceri de specialitate

2.19. Brevete de
invenție/drepturi de
autori/mărci înregistrate
OSIM/ORDA, ca urma
a unui demers de
inovare științifică în

puncta cumulat cel mult două
contribuții / ediție conferință
pentru acest criteriu și cel
anterior, aferent indicatorului I9
CNATDCU; n=numărul de
autori)

1xm pct./conferință
(I 19.1 și I 19.2; m conferințe
internaționale=3; m conferințe
naționale=1)

0,5 pct./participare (corelat cu
I19).
6 pct./colecție de carte (I 22);
8xm/n (I 23; mA1=3, mA2=1,
mB=0,5; n=numărul de
coordonatori)
8xm/n (similar I 23; mA1=3,
mA2=1, mB=0,5; n=numărul de
traducători)
3/n pct./brevet (I 15; n=numărul
de autori)
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vederea elaborării de
materiale curriculare,
teste psihologic sau
educaționale, teste
motrice/funcționale,
softuri specializate, etc.
2.20. Tehnologii ca urma a
unui demers de inovare
științifică care au primit
recunoaștere în domeniu
2.21. Redactor șef/editor sau
membru în comitetul
editorial al unei reviste
cu comitet științific și
peer-review

2.22. Referent științific ad hoc
pentru reviste cu comitet
științific și peer-review

2.23. Coordonare de centre de
cercetare/grupuri de
cercetare atestate de
UBB (recunoscute de
Senatul Universității)
2.24. Profesor asociat/visiting
scholar pentru o durată
de cel puțin o lună de
zile / susținerea unei
conferințe sau a unei
prelegeri în fața cadrelor
didactice sau a
doctoranzilor

2.25. Perfecționare științifică
(ex., dezvoltarea de noi
tehnici experimentale,

2/n pct./tehnologie (derivat din I
15; n=numărul de autori)
Redactor șef/ editor șef: 4xm
pct./revistă (I 24; m revistă
indexată Web of Science=3; m
revistă indexată în cel puțin două
BDI=1; m revistă indexată într-un
BDI=0,5)
Membru în comitetul editorial 1
pct./revistă
0,3 pct./articol recenzat la o
revistă indexată Web of Science;
0,2 pct./articol recenzat la o
revistă indexată BDI (alta decât
WoS) (I 25)
2 pct./centru (I 31)

0,5 pct.xm /instituție/invitație (I
26; m pentru o universitate din top
500 conform clasamentului
URAP=3; m pentru o universitate
din afara topului 500 URAP, ca
urmare a unei invitații nominale
din partea instituției gazd 1;
m pentru profesor invitat / lector a
federațiilor internaționale pe
ramură de sport / Academiei
Olimpice a CIO / Asociații
profesionale internaționale=1; m
pentru federații naționale pe
ramură de sport sau Academiei
Olimpice a COSR=0,5; calitatea
de profesor și cercetător )
1 pct./tehnică experimentală,
cerere de grant depusă
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redactare de cereri de
grant)
2.26. Contracte de cercetaredezvoltare încheiate cu
mediul socio-economic
derulate prin UBB
2.27. Calitatea de cercetător
asociat la centre de
cercetare/universități din
străinătate

2.28. Realizări specifice
învățământului
vocațional:
- filme și produse media
- regie de spectacole
- roluri în filme/teatru și
realizări media
- organizare de concerte
și recitaluri
- antrenare de sportivi
- produse în domeniul
artistic
2.29. Citări ale publicațiilor
candidatului în lucrări
indexate Web of Science
(autocitările sunt
excluse)
2.30. Alte citări ale
publicațiilor
candidatului

2.31.

Keynote speaker

4,5 pct./contract (echivalent cu I
27.3B)
0,5 pct. x m /instituție/invitație
(similar cu I 26; m pentru o
universitate din top 500 conform
clasamentului URAP=3; m pentru
o universitate din afara topului
500 URAP=1;
m pentru federații și asociații
profesionale internaționale=1; m
pentru federații naționale pe
ramură de sport sau Academia
Olimpică a COSR= 0,5)
1 pct./realizare

0,5 pct./citare (I 16)

m/10 pct./citare (I 17; m pentru
citări în lucrări clasificate A1=3;
m pentru citări în lucrări
clasificate A2 sau în baza de date
Scopus (altele decât cele deja
incluse la criteriul anterior,
conform indicatorului CNATDCU
I 16)=1; m pentru citări în lucrări
clasificate B sau în alte surse
academice identificabile prin
Google Scholar (altele decât cele
deja incluse)=0.5
2xm/conferință (I 18; m pentru
9
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(comunicare științifică
în plen) la conferințe
2.32. Director al unui grant
finanțat / instituția
coordonată

2.33. Membru în echipa unui
grant finanțat / instituția
coordonată

conferințe internaționale=3; m
pentru conferințe naționale=1)
9xm/grant (I 27; m pentru director
grant de cercetare cu relevanță
publică largă obținut prin
competiție internațională, acordat
de către o agenție/instituție
internațională=3;
m pentru director grant de
cercetare cu relevanță publică
largă obținut prin competiție
națională / coordonator echipă
România pentru un grant de
cercetare cu relevanță publică
largă, obținut prin competiție
internațională=1; m pentru
director sau coordonator partener
al unui grant de dezvoltare
instituțională (POSDRU,
Erasmus, etc.) / director sau
coordonator partener al unui grant
de cercetare de relevanță specifică
(de exemplu, finanțat de către o
companie) obținut prin competiție
națională sau internațională /
coordonator partener pentru un
grant de cercetare cu relevanță
publică largă, obținut prin
competiție națională=0, 5)
3xm/grant (I 28; m pentru
membru în echipa unui grant de
cercetare cu relevanță publică
largă obținut prin competiție
internațională sau națională=1; m
pentru membru în echipa unui
grant de cercetare cu relevanță
specifică sau a unui grant de
dezvoltare instituțională obținut
prin competiție internațională sau
națională=0,5)
Suma punctajelor
obținute pentru
indicatorii
aferenți C II

Punctaj total C II

Nr.
Crt.

Criteriul III: Dimensiune civică (pro UBB și societate)
Denumirea
Punctajul alocat indicatorului
indicatorului
(specificat în metodologia
10

Numărul de
realizări ale

Punctajul obținut
de candidat
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(specificat în
metodologia proprie)

proprie)

3.1.

Elaborare de orar

0,10 pct./semestru/ program de
studii

3.2.

Elaborare de documente
de acreditare/ evaluare/
ranking-uri

2 pct./realizare dosar de
acreditare/ documente de
evaluare/ ranking-uri;
0,25 pct. fișa disciplinei IF/
disciplină
0,50 pct. suport de curs și calendar
ID/IFR /disciplină.

3.3.

Coordonare/Director de
oficii/centre ale UBB
(inclusiv Școli doctorale,
extensii, DPPD etc.)

2 - 5 pct./an (Punctajul ia în calcul
dificultatea și complexitatea
funcției ocupate. A nu se depăși 3
pct./an dacă funcția este și
remunerată. )

3.4.

Coordonarea și
participarea la programe
de formare continuă/
proiecte

Coordonare: 4,50 pct./ program
Participare (formator, expert etc.):
1,50 pct. /program

3.5.

Calitatea de membru în
comisii, consilii sau
structuri de conducere
neremunerate ale UBB

1 pct./an/comisie UBB (Senatul
UBB, Consiliul de administrație
UBB, Consiliul Științific,
Consiliul Didactic etc.)
0,50 pct./an/Consiliul facultății,
Consiliul Departamentului
0,25 pct./an/comisie a facultății

3.6.

Membru în comisii de
concurs pe posturile
didactice / de cercetare

0,25 pct./ comisie

3.7.

Organizare de
manifestări culturale
pentru comunitate

1 pct./ manifestare (Corelat cu I
19)

3.8.

Cărți de literatură
(poezie, proză, teatru) și
alte produse culturale

12 x m pct. pentru cărți publicate
în calitate de autor principal în
edituri clasificate A1 sau A2
(mA1=3, mA2=1) (I 3)
12 x m/n pct. pentru cărți
publicate în calitate de co-autor în
edituri clasificate A1 sau A2 (m
11
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A1=3, mA2= 1, n=nr. autori) (I 7)
12 x m/n pct. pentru cărți
publicate în calitate autor / coautor în edituri clasificate de tip B
(mB= 0.5, n=nr. autori) (I 12)
3.9.

Examene grad II, vizite
grad I

0,25 pct./an participarea în
comisiile de examene de grad II
1 pct./an participarea în comisii de
examene de grad I
(Punctajul se acordă global,
indiferent de numărul de comisii
din care a făcut parte candidatul)

3.10. Contribuții la
evenimente/campanii de
popularizare a științei/
promovare a
universității

0,25 pct./realizare

3.11. Participare la/organizare
de școli de vară cu
activități academice
dedicate
elevilor/studenților

Organizare: 0,5 pct./ realizare
Participare: 0,25 pct./ realizare

3.12. Contracte de transfer
tehnologic și cognitiv
încheiate cu mediul
socio-economic derulate
prin UBB

4,50 pct./contract
(Corelat cu I 27)

3.13. Coordonarea și
participarea ca formator,
expert etc. la programe
de formare continuă/
proiecte

Coordonare: 4,50 pct./ program
Participare (formator, expert etc.):
1,50 pct. /program

3.14. Programe de voluntariat
(derulare, persoane
atrase)

Organizare: 0,5 pct./ program

3.15. Participare la/organizare
de conferințe/
evenimente/
workshopuri/ mese
rotunde/ școli de vară
etc. cu mediul de afaceri
și/sau pentru comunitate

Organizare: 0,50 pct./ realizare
Participare: 0,25 pct./realizare
(Corelat cu I 34)

12

Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației
Str. Sindicatelor nr. 7
Cluj-Napoca, RO-400029
Tel.: 0264-40.53.37
Fax: 0264-59.05.59
www.psiedu.ubbcluj.ro

3.16. Activități civice
organizate în calitate de
membru UBB și/sau în
legătură cu profesia

0,25 pct./ activitate

3.17. Participare în comisii/
consilii științifice sau
organisme naționale
(ARACIS, CNATDCU
etc.), grupuri de lucru la
nivelul MEN sau
comisii/consilii
științifice sau organisme
internaționale

1- 3 pct./an pentru calitatea de
membru în respectivul grup de
experți (Punctajul se acordă
global în funcție de dificultatea,
complexitatea și volumul de
activități în care a fost implicat
candidatul, cuantificat în plus față
de activitățile remunerate)
(Corelat cu I 33)

3.18. Contribuții mass-media
(programe TV, radio,
presa scrisă, inclusiv cea
culturală și de atitudine
civică) în calitate de
membru UBB și/sau în
legătură cu profesia

0,25 pct./ contribuție

3.19. Participare la activități
care contribuie la
elaborarea/implementare
a unor politici publice

8 x m/n pct./contribuție (I14;
m=3 la nivel internațional; m=1 la
nivel național; n = nr. autori)

3.20. Publicații non-științifice
în calitate de membru
UBB și/sau în legătură
cu profesia

0,25 pct./contribuție

3.21. Președinte/membru în
comitetul executiv al
unor asociații
profesionale
internaționale/naționale

2 x m pct./asociație (I 20; m=3
asociație internațională, m=1
asociație națională)

3.22. Premii și distincții

4 x m pct./premiu (I 21; m=3
premiu pentru activitate științifică
oferit de către instituții
internaționale, m=1 alte premii)

3.23. Evaluator proiecte/
membru în panel de
competiții
internaționale/ naționale

1 x m pct./ediție competiție (I 32;
m = 3 competiție internațională,
m=1 competiție națională)
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de granturi de cercetare
3.24. Furnizarea de servicii
pentru beneficiarii
externi ai instituției
(cursuri sau programe de
formare/perfecționare
profesională în
domeniu)

0,50 pct./curs avizat

3.25. Antrenor emerit/
profesor emerit/ maestru
emerit al sportului/
arbitru internațional/
comisar/ observator
Premii pentru activitatea
sportivă acordate de
către instituții naționale
sau internaționale
Performanțe ale
sportivilor antrenați,
creații pe linia sportului
de performanță,
recuperării motrice și
funcționale, kinoterapiei
și kinotoprofilaxie
recunoscute de
organisme profesionale
și/sau științifice
naționale și
internaționale

3 pct./titlu, premiu, activitate (I
35., antrenor/profesor/ maestru
emerit, arbitru internațional,
comisar, observator);
2 pct./ titlu, premiu, activitate (I
35.2, premii pentru activitatea
sportivă acordate de instituții
naționale și internaționale);
1 pct./ titlu, premiu, activitate (I
35.3, performanțe ale sportivilor
antrenați);

Suma punctajelor
obținute pentru
indicatorii
aferenți C III
Suma punctajelor
obținute pentru
indicatorii
C I, C II și C III

Punctaj total C III

PUNCTAJ TOTAL

Note.
1. Fiecare realizare se punctează o singură dată la punctajul cel mai avantajos pentru candidat.
2. La fișa de autoevaluare se anexează lista de publicații și realizări corespunzătoare.
Semnătura,
………………………………………….
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Anexa 5.1. Criterii și indicatorii de apreciere a activității personalului didactic care candidează
la obținerea gradației de merit în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației
Calculul punctajelor se va face pe baza reglementărilor CNATDCU în vigoare prevăzute în
documentul „Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare” (Comisia de Psihologie,
Științe ale Educației, Educație Fizică și Sport) prin încadrarea indicatorilor la cele trei dimensiuni
după cum urmează.
Indicatori reper

Publicare de cursuri,
manuale, culegeri de
probleme pentru studenți
(cu ISBN)
Introducerea de cursuri noi
(inclusiv la Școala
Doctorală)
Inițiere/Coordonare de
programe de studii
universitare sau
postuniversitare
Tutore
Materiale didactice
specifice inovative
(inclusiv în format
electronic)
Organizare de practică de
teren/de specialitate
Vizite de lucru ale
studenților la organizații
Administrare de contracte
de internship și de practică
Visiting professor
Calitatea de cadru didactic
asociat la universități din
străinătate
Coordonare de cercuri
studențești
Participarea/organizarea de
competiții științifice
studențești
Coordonarea studenților
pentru dezvoltarea
competențelor individuale

Indicator corespunzător
Punctaje PSIEDU
standardelor CNADTCU
CRITERIUL I: DIMENSIUNE DIDACTICĂ
I 30

I 30

I 30

Corelat cu I 29
0,50 pct./serie de studenți anual
Corelat cu I 30
0,25 pct./material didactic

Corelat cu I 29
0,50 pct./sesiune de practică
Corelat cu I 29
0,25 pct./sesiune de practică
Corelat cu I 29
0,25 pct./ serie de studenți anual
I 26
Corelat cu I 26.1 și 26.2
1 pct. x m/instituție
Corelat cu I 29
0,50 pct./ cerc studențesc anual
Corelat cu I 29
Organizare:0,25 pct./ competiție
Participare: 0,10 pct./competiție
Corelat cu I 29
0,25 pct./acțiune
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prin participarea la
proiecte/acțiuni/programe
dedicate lor, altele decât
cele didactice
Participare în comisii de
licență/masterat
Teze de doctorat
coordonate/membru
comisie de îndrumare sau
de evaluare a tezelor de
doctorat/mentor cu rol
oficial de îndrumare a unor
cercetători postdoctorali
Participarea la programe
pentru propria pregătire de
specialitate și
psihopedagogică derulate în
cadrul UBB
Media anuală la evaluările
valide ale activității
didactice din partea
studenților mai mare sau
egală cu 4,40 (evaluare
validă = evaluări
completate de minim 30%
dintre studenții înscriși dar
nu mai puțini de 5)

0,25 pct./comisie
I 29

0,25 pct./program

1,5 pct./an

CRITERIUL II: DIMENSIUNE ȘTIINȚIFICĂ/CREAȚIE ARTISTICĂ/PERFORMANȚĂ
SPORTIVĂ
Articole științifice
I 1, I 2, I 5, I 6, I 11
Cărți științifice
I 3, I 7, I 12
Capitole sau studii în
I 4, I 8, I 13
volume colective
Lucrări publicate în volume
I 9, I 10
ale manifestărilor științifice
Organizare de manifestări
I 19
științifice/artistice/sportive
Participare cu lucrări la
Corelat cu I 19
manifestări științifice/
0,5 pct./participare
evenimente
artistice/sportive
Coordonare de volume
I 22, I 23
științifice
Traduceri de specialitate
Corelat cu I 23
Brevete
I 15
Tehnologii ca urma a unui
Corelat cu I 15;
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demers de inovare
2/n pct./tehnologie (n=numărul de
științifică care au primit
autori)
recunoaștere în domeniu
Membri/Calitatea de
I 24, I 25
membru în colective
editoriale
Coordonare de centre de
I 31
cercetare/grupuri de
cercetare atestate de UBB
Visiting researcher
I 26
Perfecționare științifică
1 pct./tehnică experimentală,
(ex., dezvoltarea de noi
cerere de grant depusă
tehnici experimentale,
redactare de cereri de grant)
Contracte de cercetareCorelat cu I 27
dezvoltare încheiate cu
4,50 pct./contract
mediul socio-economic
derulate prin UBB
Calitatea de cercetător
Corelat cu I 26
asociat la centre de
0,5 pct. x m/instituție;
cercetare/universități din
străinătate
Realizări specifice
1 pct./realizare
învățământului vocațional:
- filme și produse media
- regie de spectacole
- roluri în filme/teatru și
realizări media
- organizare de concerte și
recitaluri
- antrenare de sportivi
- produse în domeniul
artistic
Citări
I 16, I 17
Key note speaker la
I 18
conferințe naționale și
internaționale
Director grant
I 27
Membru în echipa unui
I 28
grant
CRITERIUL III: DIMENSIUNE CIVICĂ (PRO UBB ȘI SOCIETATE)
Elaborare de orar
0,10 pct./semestru/ program de
studii
Elaborare de documente de
2 pct./realizare dosarului de
acreditare/evaluare/ranking
acreditare / documentelor de
-uri
evaluare / ranking-uri;
0,25 pct. fișa disciplinei IF/
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disciplină
0,50 pct. suport de curs și calendar
ID/IFR /disciplină.
2 - 5 pct./an (Punctajul ia în calcul
dificultatea și complexitatea
funcției ocupate. A nu se depăși 3
pct./an dacă funcția este și
remunerată. )
Coordonare: 4,50 pct./ program
Participare (formator, expert etc.):
1,50 pct. /program

Coordonare de oficii/centre
ale UBB

Coordonarea și participarea
ca formator, expert etc. la
programe de formare
continuă/ proiecte
Calitatea de membru în
comisii, consilii sau
structuri de conducere
neremunerate ale UBB

1 pct./an/ comisie UBB (Senatul
UBB, Consiliul de administrație
UBB, Consiliul Științific,
Consiliul Didactic etc.)
0,50 pct./ an/ Consiliul facultății,
Consiliul Departamentului
0,25 pct./an/comisie a facultății

Membru în comisii de
concurs pe posturile
didactice / de cercetare

0,25 pct./ comisie

Organizare de manifestări
culturale pentru comunitate
Cărți de literatură (poezie,
proză, teatru) și alte
produse culturale
Examene grad II, vizite
grad I

Corelat cu I 19
1 pct./manifestare
Calculate conform cu I 3 , I 7, I 12
0,25 pct./an participarea în
comisiile de examene de grad II
1 pct./an participarea în comisii de
examene de grad I
(Punctajul se acordă global,
indiferent de nr. de comisii din
care a făcut parte candidatul)
0,25 pct./realizare

Contribuții la
evenimente/campanii de
popularizare a științei/
promovare a universității
Participare la/organizare de
școli de vară cu activități
academice dedicate
elevilor/studenților
Contracte de transfer
tehnologic și cognitiv
încheiate cu mediul socioeconomic derulate prin

Organizare: 0,5 pct./realizare
Participare: 0,25 pct./realizare

Corelat cu I 27
4,50 pct./contract
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UBB
Programe de voluntariat
(derulare, persoane atrase)
Participare la/organizare de
conferințe/evenimente/
workshopuri/ mese
rotunde/școli de vară/etc.
cu mediul de afaceri și/sau
pentru comunitate
Activități civice organizate
în calitate de membru UBB
și/sau în legătură cu
profesia
Participare în comisii de
specialitate la nivelul
structurilor ministerului
(ARACIS, CNATDCU
etc.) sau comisii/consilii
științifice sau organisme
internaționale
Contribuții mass-media
(programe TV, radio, presa
scrisă, inclusiv cea
culturală și de atitudine
civică) în calitate de
membru UBB și/sau în
legătură cu profesia
Participare la activități care
contribuie la
elaborarea/implementarea
unor politici publice
Publicații non-științifice în
calitate de membru UBB
și/sau în legătură cu
profesia
Președinte/membru în
comitetul executiv al unor
asociații profesionale
internaționale/naționale
Premii și distincții
Evaluator proiecte /
membru în panel de
competiții internaționale/
naționale de granturi de
cercetare

Organizare: 0,5 pct./program
Organizare: 0,5 pct./realizare
Participare: 0,25 pct./realizare
(Corelat cu I 34)

0,25 pct./activitate

Corelat cu I33
1- 3 pct./an pentru calitatea de
membru în respectivul grup de
experți (Punctajul se acordă global
în funcție de dificultatea,
complexitatea și volumul de
activități în care a fost implicat
candidatul, cuantificat în plus față
de activitățile remunerate)
0,25 pct./contribuție

I 14

0,25 pct./contribuție

I 20

I 21
I 32
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Furnizarea de servicii
I 34
pentru beneficiarii externi
ai instituției (cursuri sau
programe de
formare/perfecționare
profesională în domeniu)
Antrenor emerit/ profesor
I 35
emerit/ maestru emerit al
sportului/ arbitru
internațional/ comisar/
observator
Premii pentru activitatea
sportivă acordate de către
instituții naționale sau
internaționale
Performanțe ale sportivilor
antrenați, creații pe linia
sportului de performanță,
recuperării motrice și
funcționale, kinoterapiei și
kinotoprofilaxie
recunoscute de organisme
profesionale și/sau
științifice naționale și
internaționale
Notă. Punctajul final se calculează ca sumă a punctajelor obținute la C I, C II și C III.
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