REGULAMENTUL
Facultății de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
privind acordarea gradaţiilor de merit pentru cadrele didactice titulare
Acordarea gradațiilor de merit cadrelor didactice de la Facultatea de Știința și Ingineria
Mediului se face conform METODOLOGIEI-CADRU aprobată în ședința de SENAT din data
de 18.09.2017 și a criteriilor și indicatorilor de apreciere a activității personalului didactic
specifici definiți în continuare.
Criteriul I: Activitatea didactică (35%)
Indicatori:
1. Elaborare de materiale didactice (curs universitar, carte, monografie, manual, culegere
de probleme, caiet de lucrari practice), pe diverse suporturi
100 puncte/material didactic
(În cazul cursurilor, manualelor, culegerilor, caietelor de lucrări, cărţilor ș.a.
enumerate mai sus dacă sunt 2 autori va reveni fiecăruia 50% din punctaj. Pentru 3
autori va reveni fiecăruia 33% din punctaj, iar pentru 4 sau mai mulţi autori va reveni
fiecaruia 25% din punctaj)
2. Introducerea de noi cursuri de specialitate: 50 puncte/curs
3. Participarea ca membru în comisii de licență, disertație
30 puncte/comisie/an
4. Participarea ca membru în comisii de concursuri, sesiuni științifice studențești,
10 puncte/activitate
5. Activitate de coordonare de lucrări de doctorat, participare în comisii de îndrumare și în
comisii de susținere de teze de doctorat
15 puncte/comisie/an
6. A fost evaluat de studenți obținând calificative foarte bune
10 puncte/an
(Se acordă în cazul în care, într-un an, media tuturor cursurilor eligibil evaluate (cu mai
mult de 5 chestionare completate valide) ale profesorului respectiv, pe itemii globali,
este mai mare sau egală cu 4.5)
7. Coordonare lucrări de licentă/disertatie:
10 puncte/lucrare
8. Organizarea activităţii de practică a studenţilor:
a) coordonator practica de tip itinerant
100 de puncte/practică/an
b) coordonator de practica la instituții/operatori economici
50 de puncte/practică/an
c) membru in echipa de practica itinerantă
25 de puncte/practică/an
Criteriul II: Cercetarea științifică (35%)
Indicatori:
1.

Articole/studii publicate în reviste științifice:
a. Indexate/cotate Web of Science/ISI (inclusiv conference proceedings pentru
domeniile informatică/inginerie)

(În cazul articolelor publicate în anul 2017 se va considera factorul de impact
pe anul anterior, respectiv 2016)
b. indexate Scopus;
100 puncte /număr autori + 10 puncte (autor principal)
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c. indexate ERIH-Plus
100 puncte /număr autori + 10 puncte (autor principal)
d. indexate în BDI relevante pentru domeniu
50 puncte /număr autori + 5 puncte (autor principal)
e. alte articole ştiinţifice:
20 puncte/număr autori + 3 puncte (autor principal
Monografii/cărți/tratate originale (în prima ediție) publicate la edituri internaționale sau
naţionale de prestigiu, cu conținuturi științifice și didactice specifice;
300 puncte/număr autori + 30 puncte (autor principal) (editură internațională)
200 puncte/număr autori + 20 puncte (autor principal) (editură națională)
3. Capitole/studii în volume colective publicate la edituri internaționale sau naţionale de
prestigiu, cu conținuturi științifice și didactice specifice;
200 puncte/număr autori + 20 puncte (autor principal) (editură internațională)
100 puncte/număr autori + 10 puncte (autor principal) (editură națională)
4. Coordonarea de volume colective publicate la edituri internaționale sau naţionale de
prestigiu, cu conținuturi științifice și didactice specifice;
200 puncte/număr autori + 20 puncte (autor principal) (editură internațională)
100 puncte /număr autori + 10 puncte (autor principal) (editură națională)
5. Traduceri de volume de specialitate publicate la edituri de prestigiu;
100 puncte /număr autori + 10 puncte (autor principal) (editură națională)
6. Premii acordate pentru lucrări prezentate și publicate la diferite manifestări științifice;
50 puncte/premiu (la manifestare științifică internațională)
30 puncte/premiu (la manifestare științifică națională)
7. Granturi academice câștigate prin competiție, proiecte internaționale/granturi cu
finanțare internațională; proiecte naționale/granturi cu finanțare națională.
100 puncte/an pentru valoare <50.000 Eur/an; 200 puncte/an pentru valoare
>50.000 Eur/an (proiect internaţional/fonduri UE)
50 puncte/an pentru valoare <100.000 lei/an; 100 puncte/an pentru valoare
>100.000 lei/an (proiect național)
20 puncte (propunere de proiect depus, dar nefinantat, internationale sau
național, în calitate de director/coordonator de proiect)
(în cazul proiectelor unde solicitantul este doar MEMBRU în echipa proiectului/
grantului de cercetare, acestuia îi va reveni 30% din punctaj)
8. Conferinţe plenare sau prelegeri invitate (plenary lecture, main or keynote speaker,
invited lecture):
30 puncte/eveniment
9. Prelegeri invitate ţinute în afara conferinţelor (organizate însă de universităţi sau institute
de cercetare);
25 puncte/eveniment
10. Prelegere pe secţiuni, comunicare orala la conferinţe
20 puncte/eveniment
11. Poster la conferinte științifice
10 puncte/poster
12. Alte activități legate de cercetarea științifică
a. brevete omologate/produse/tehnologii aplicate:
150 puncte/brevet (în străinătate)
75 puncte/brevet (în țară)
c. referent ştiinţific la reviste indexate Web of Science/ISI, Scopus:
30 puncte/revistă;
d. referent ştiinţific la reviste BDI sau reviste de referate:
15 puncte/revistă
2.
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Observaţii:
Se vor lua în considerare în evaluare numai articolele în care afilierea autorului este la
Universitatea Babeş-Bolyai/Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Se vor lua în considerare în evaluare numai activităţile în care autorul are afilierea la
Universitatea Babeş-Bolyai/Facultatea de Știința și Ingineria Mediului (inclusiv contractele și
proiectele de cercetare științifică)
,,Carte” = monografie ştiinţifică sau tratat universitar publicat cu ISBN; Nu se consideră
,,Carte” manualele, culegerile de probleme, caietele de lucrari practice şi cursurile universitare
(acestea sunt cuprinse la capitolul I. ACTIVITĂŢI DIDACTICE).
,,GRANT” = proiect de cercetare colectiv (nu individual), cu finanţare derulată prin UBB,
declarat la FSIM sau % din grant declarat la FȘIM
(De exemplu granturile de tip Humboldt, DAAD, Fulbright, Bolyai, Sapientia, Erasmus, nu se
iau în considerare).
Criteriul III: Recunoașterea națională și internațională (10%)
Indicatori:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

profesor/cercetător visiting sau asociat – invitat la o universitate/institut de prestigiu din
străinătate, mai mult de o lună;
100 puncte/invitație
membru în academii de știință și artă;
100 puncte/academie
membru în asociații profesionale și instituționale de specialitate: pe plan național; pe
plan internațional
75 puncte/asociație (pe plan internațional)
50 puncte/asociație (pe plan național)
membru în colective de redacție ale unor reviste recunoscute pe plan național și pe plan
internațional
50 puncte/colectiv de redacție (recunoscută pe plan internațional)
30 puncte/colectiv de redacție (recunoscută pe plan național)
expert de specialitate în comitetele de lucru internaționale, naționale (Comisia
Europeană, UNESCO etc.)
50 puncte/comitet (internațional)
30 puncte/comitet (național)
membru în echipe de expertizare/evaluare a cercetării științifice la nivel național și la
nivel internațional
50 puncte/ echipă de expertizare (internațional)
30 puncte/ echipă de expertizare (național)
membru în echipe de expertizare/evaluare a procesului educațional la nivel național și
internațional
50 puncte/echipă de expertizare (internațional)
30 puncte/echipă de expertizare (național)
membru în comisii, consilii naționale de specialitate (ARACIS, CNATDCU etc.)
50 puncte/comisie/an
membru în comisiile de organizare ale unor manifestări științifice naționale și
internaționale
40 puncte/comisie de organizare + 10 puncte organizator principal (manifestare
internațională)
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25 puncte/comisie de organizare + 5 puncte organizator principal (manifestare
națională)
10. premii academice, distincții academice, ordine și medalii naționale și internaționale.
100 puncte/distincție internațională
50 puncte/distincție națională
11. membru în conducerea sau în consiliul științific al unor institute de cercetare de prestigiu
din țară și străinătate.
100 puncte/consiliu științific (nivel internațional)
50 puncte/ consiliu științific (nivel național)
Criteriul IV: Activitatea cu studenții (10%)
Indicatori:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

îndrumare burse de performanță/excelență academică
50 de puncte/student coordonat la burse de performanță/excelență academică
îndrumator de an sau tutore de an:
30 puncte/fiecare an îndrumat
membru în comisii de concursuri şcolare interjudeţene, bacalaureat, olimpiade naţionale
30 puncte/comisie
organizarea de dezbateri, mese rotunde, excursii tematice, ateliere, cercuri de studii,
cluburi tematice, sesiuni științifice studențești promovare în mass-media;
50 puncte/activitate
premii și mențiuni obținute cu studenții/elevii în cadrul cercurilor științifice pe plan
internațional, național și local;
40 puncte/ premiu (internațional)
30 puncte/ premiu (național)
20 puncte/ premiu (local)
organizarea de școli/ academii de vară.
50 puncte/eveniment + 25 puncte director
implicarea în acțiuni de natură socială, caritativă, civică etc.
30 puncte/activitate

Criteriul V: Activitatea desfășurată pentru consolidarea și dezvoltarea UBB (10%)
Indicatori:
1.
2.
3.

4.

inițierea de programe noi de studii autorizate/acreditate;
75 puncte/program nou
coordonarea unor programe de studii (masterale, doctorale, ID/IFR);
50 puncte/program coordonat
înființarea, amenajarea, întreținerea și modernizarea laboratoarelor, a stațiilor pilot, a
centrelor de excelență (cercetare), a cabinetelor, a aparaturii de laborator etc.;
50 puncte/obiectiv
contribuții la îmbunătățirea calității procesului educațional:
a. membru în Consiliul Departamentului
10 puncte/an
b. membru în Consiliul Facultății;
20 puncte/an
c. membru în Consiliul de Administrație;
50 puncte/an
d. membru în comisii de specialitate (comisii numite de către conducerea UBB
etc.);
30 puncte/comisie/an
e. membru în Senatul Universității;
40 puncte/an
f. director/coordonator de unitate de cercetare acreditată
100 puncte
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5.

6.

7.

g. membru în unitatea de cercetare acreditată la nivel UBB.
50 puncte
contribuții specifice și argumentate la consolidarea instituțională;
a. coordonarea procesului de acreditare instituțională :
100 puncte/specializare
b. participarea la elaborarea dosarelor de acreditare instituțională
75 puncte/specializare
c. participare în comisia de admitere pe facultate
150 puncte/an (secretar)
75 puncte/ an (membru)
d. participarea la acțiuni de promovare a facultăţii
50 puncte/acţiune/an
e. servicii infrastructura IT şi de comunicaţii 40 puncte/an
f. întocmirea orarului
50 puncte/an
g. identificarea partenerilor și semnarea de acorduri de practica profesională:
10 puncte /partener practică
rezultate deosebite în administrare și management la nivel de Universitate și facultate
(premii din partea entităților academice și instituționale: ex. academii, UBB ș.a.)
25 puncte/premiu
atragerea de resurse financiare din mediul economic etc.
100 de puncte/contract încheiat

Observație: Alte activități recunoscute de Biroul Consiliului FSIM se pot cuantifica cu
maximum 50 puncte anual.
Condiții specifice
1. Se vor lua în considerare ultimii 5 ani universitari, adică se va evalua perioada cuprinsă
între 1 octombrie 2012 şi 19 septembrie 2017
2. Punctajul FINAL se obține prin însumarea punctelor obținute, ponderat, la cei cinci
indicatori, conform tabelului de mai jos.
I. Activitatea didactică

35%

II. Cercetarea ştiinţifică

35%

III. Recunoașterea națională și internațională
IV. Activitatea cu studenții
V. Activitatea desfășurată pentru consolidarea
și dezvoltarea UBB

10%
10%
10%

3. Pentru analiza dosarelor, va fi numită o comisie de evaluare formată din 3 membri
titulari și 2 membri supleanți și o comisie de rezolvare a contestațiilor cu același număr
de membri. În cazul în care, un membru titular al comisiei de evaluare/rezolvare a
contestațiilor își va depune dosar de candidatură, el va fi înlocuit de unul dintre membri
supleanți. Dacă toți cei 3 membri titulari își depun dosar, se va numi o altă comisie de
evaluare/rezolvare a contestațiilor.

Calendarul desfășurării concursului de acordare a gradațiilor de merit de către UBB
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septembrie 2017
19 septembrie – publicarea concursului
20 – 22 septembrie – înscrierea candidaților
25 – 26 septembrie – evaluarea candidaților de către comisia de evaluare
și afișarea rezultatelor evaluării
27 – 28 septembrie – depunerea contestațiilor
29 septembrie – validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății
și afișarea rezultatelor finale.
Aprobat în 19.09.2017
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