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Anexa 5.1
Criteriile și indicatorii de apreciere a activității personalului didactic care candidează la
obținerea gradației de merit (actualizată în ședința Consiliului Facultății de Litere din
15.09.2021)

Punctajele alocate criteriilor se aplică la nivelul Facultății de Litere.

Criteriul I: Dimensiune didactică (40 % pondere din total)
Indicatori:
1.

elaborarea și publicarea de materiale didactice: îndrumare, culegeri de teste, suporturi de
studiu pentru cursuri și seminarii (antologii, culegeri tematice etc.) pe diverse suporturi;
(7 p.)

2.

introducerea unor cursuri noi; (5 p.) (Notă: Se punctează doar elaborarea cursurilor noi
introduce în planul de învățământ, nu preluarea unui curs preexistent de la alt titular).

3.

programe noi de studii autorizate//acreditate (10 p./program) (Notă: se vor puncta doar
cursurile noi acreditate, nu și cursuri reacreditate periodic).

4.

coordonarea unor programe de studii (masterale, doctorale, ID/IFR); (10 p./ program
coordonat)

5.

coordonare de lucrări de licență, disertație; (2 p./ lucrare coordonată)

6.

activitate de coordonare de lucrări de doctorat, participare în comisii de îndrumare și în
comisii de susținere de teze de doctorat; (4 p. / lucrare coordonată; 3 p/ lucrare
coordonată în co-tutelă; 2 p/ comisie de susținere sau comisie de îndrumare) (Notă:
Participarea într-o comisie de îndrumare va fi punctată o singură dată. Nu se punctează
separat nici anii, nici presusținerea din cadrul respectivei comisii).

7.

coordonare de lucrări pentru obținerea gradului didactic I; (2 p/lucrare coordonată)

8.

participarea ca membru în comisii de susținere licență/master, membru în comisii de
admitere licență/master, membru în comisii de concurs pe posturi; (2 p./ comisie) (Notă:
În cazul comisiilor de susținere a licențelor/disertațiilor, dacă funcționează și în februarie
aceeași comisie ca în iulie anul precedent, se punctează o singură comisie);

9.

participarea ca membru în comisii de concursuri, sesiuni științifice studențești; (2 p. /
comisie);

10. tutore de practică de specialitate (4 p./an);

11. tutore de an (3 p./an);
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12. desfășurarea de activități didactice neplătite (3 p. /activitate);
13. a obținut la evaluările performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani
calificativul „foarte bine” (3 p. / evaluare);
14. organizarea de ateliere, cercuri de studii, cluburi tematice, sesiuni științifice studențești;
(15 p / atelier, cerc studențesc cu caracter permanent (cu o frecvență cel puțin lunară), 3 p
/ atelier, club tematic ocazional, organizare sesiune științifică); Notă: Activitatea se
punctează o singură dată, chiar dacă se desfășoară pe parcursul a mai multor ani.
15. premii și mențiuni obținute cu studenții în cadrul cercurilor științifice studențești sau
cultural-artistice pe plan internațional, național și local; (10 p / îndrumare premiu
internațional, 5 p / îndrumare premiu național; 3 p./ îndrumare premiu local);
16. organizarea de școli/ academii de vară (10 p/ organizator, 5 p/ participare cu curs);
17. implicarea în acțiuni de natură socială, de caritate, civică împreună cu studenții etc. (3 p /
acțiune)

Criteriul II: Dimensiune științifică/ creație artistică (40 % din total)
Indicatori:
1.

articole/studii publicate în reviste științifice (se împarte la numărul de autori, cu accent pe
autorul principal):
a. indexate Web of Science; (10 p./ articol WoS-AHCI; 7 p./ articol WoS-ESCI)
b. indexate Scopus, ERIH PLUS; (7 p. / articol)
c. indexate în BDI de prestigiu pentru domeniu; (4 p./articol)

2.

monografii/cărți/tratate originale (în prima ediție) publicate la edituri internaționale sau
naţionale de prestigiu, cu conținuturi științifice și didactice specifice; (35 p. / carte la
editură internațională de prestigiu, 25 p. / carte la editură națională de prestigiu)

3.

ediții revăzute și adăugite ale lucrărilor prevăzute la punctul 2; (10 p. / ediție revăzută)

4.

capitole/studii în volume colective publicate la edituri internaționale sau naţionale de
prestigiu, cu conținuturi științifice și didactice specifice (se împarte la numărul de autori,
cu accent pe autorul principal); (10 p./ capitol internațional, 7 p./capitol la editură
națională)
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5.

coordonarea de volume colective publicate la edituri internaționale sau naţionale de
prestigiu, cu conținuturi științifice și didactice specifice (se împarte la numărul de autori,
cu accent pe autorul principal); (20 p./ editură internațională; 15 p./ editură națională;)

6.

recenzii publicate în reviste de la punctul 1; (1.5 p / recenzie categoria a-b., 1 p /recenzie /
categoria c.)

7.

traduceri de volume de specialitate publicate la edituri de prestigiu (în cazul co-traducerii,
se împarte la numărul de traducători); (15 p / volum)

8.

premii primite pentru lucrări prezentate și publicate la diferite manifestări științifice;
(premii internaționale de prestigiu: 20 p., premii naționale de prestigiu: 10 p)

9.

granturi academice câștigate prin competiție, proiecte internaționale/granturi cu finanțare
internațională; proiecte naționale/granturi cu finanțare națională. (20 p./ membru grant
internațional; 30 p / director grant internațional; 15 p./membru grant național; 20 p. /
director grant național);

10. profesor/cercetător visiting sau asociat – invitat la o universitate/institut de prestigiu din
străinătate, mai mult de o lună; (20 p / an universitar, 10 p – bursă de cercetare de
prestigiu, mai mult de o lună)
11. membru în academii de știință și artă; (25 p. / academii de știință și artă de prestigiu)
12. membru în asociații de specialitate: pe plan național; pe plan internațional (poziţiile de
conducere se punctează suplimentar); (10 p / membru onorific în asociații internaționale
de prestigiu, 3 p / membru asociații profesionale naționale sau internaționale, câte 10
puncte pentru pozițiile de conducere)
13. membru în colective de redacție ale unor reviste recunoscute pe plan național și pe plan
internațional (pozițiile de conducere se punctează suplimentar); (reviste internaționale
acreditate ISI / SCOPUS / ERIH+: 10 p., alte reviste acreditate: 5 p./ revistă, alte reviste
neacreditate: 3 p./ revistă, câte 10 puncte pentru prezența în pozițiile de conducere)
14. membru al unui centru de cercetare acreditat UBB; (5 p./membru; 10 p./director);
membru al unui centru de cercetare acreditat la nivelul facultății (3 p./membru; 5 p./
director);
15. expert de specialitate în comitetele de lucru internaționale (Comisia Europeană,
UNESCO etc.) (pozițiile de conducere se punctează suplimentar); (7 p./ comisie, 10 p./
prezența în pozițiile de conducere);
16. membru în echipe de expertizare/ evaluare a cercetării științifice la nivel național și la
nivel internațional (pozițiile de conducere se punctează suplimentar); (10 p/comisie la
nivel internațional, 7 p./comisie la nivel național, 10 p./ prezența în pozițiile de conducere
la nivel național; 15 p./conducere comisie internațională);
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17. membru în echipe de evaluare a procesului educațional la nivel național și internațional
(pozițiile de conducere se punctează suplimentar); (7 p / comisie; 10 p./ prezența în
pozițiile de conducere);
18. membru în comisii, consilii naționale de specialitate (ARACIS, CNATDCU etc.)
(pozițiile de conducere se punctează suplimentar); (7 p./ comisie; 10 p./ prezența în
pozițiile de conducere);
19. membru în comisiile de organizare ale unor manifestări științifice naționale și
internaționale (pozițiile de conducere se punctează suplimentar); (7 p./ manifestări
științifice internaționale de prestigiu, 3 p./ alte manifestări științifice internaționale și
naționale, câte 10 p. pentru prezența în pozițiile de conducere);

20. participare cu lucrare la conferințe internaționale: 5 p, participare cu lucrare la conferințe
naționale: 3 p.
21. premii academice, distincții academice, ordine și medalii naționale și internaționale. (5 p./
premiu)
22. membru în conducerea sau în consiliul științific al unor institute de cercetare de prestigiu
din țară și străinătate. (10 p./ director, 7 p./ membru)

Criteriul III: Dimensiune civică (Pro UBB și societate) (20 % din total)
Indicatori:
1.

înființarea, amenajarea, întreținerea și modernizarea laboratoarelor, a stațiilor pilot, a
centrelor de excelență (cercetare), a cabinetelor, a aparaturii de laborator etc.; (10 p /
laborator, cabinet, aparatură esențială cel puțin în valoare de 5.000 RON efectuat prin
granturi, sponsorizări)

2.

contribuții la îmbunătățirea calității procesului educațional:
a. membru în Consiliul Departamentului; (2 p. / mandat)
b. membru în Consiliul Facultății; (4 p. / mandat)
c. membru în Consiliul de Administrație; (5 p. / mandat)
d. membru în comisii de specialitate numite de către conducerea UBB (4 p. /
mandat) (Notă: calitatea de membru al unei comisii de specialitate a Senatului
derivă din cea a membrului Senatului, astfel încât se punctează o singură dată,
conform criteriului III f.)
e. membru în comisii la nivel de facultate (3 p. / comisii permanente; 1 p. / comisii
ad-hoc)
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f. membru în Senatul Universității, în măsura în care această calitate nu este implicit
remunerată, sau nu decurge din una implicit remunerată suplimentar (5 p /
mandat);
3.

întocmirea și coordonarea unor proiecte ale facultății, Universității; (3 p / proiect)

4.

elaborare de documente de acreditare/ evaluare/ranking-uri; (4 p. / activitate)

5.

elaborare de orar; (3 p. /an)

6.

contribuții specifice la consolidarea instituțională; (max. 5 p.)

7.

rezultate deosebite în administrație la nivel de Universitate și facultate; (max. 5 p.)

8.

atragerea de resurse financiare din mediul economic; contracte de transfer tehnologic și
cognitiv încheiate cu mediul socio-economic derulate prin UBB; (max. 5 p.)

9.

organizarea de seri culturale, dezbateri, mese rotunde, promovare în media; (0,25
p/eveniment)

10. contribuții la evenimente/campanii de popularizare a științei/ promovare a universității; (1
p./eveniment)
11. programe de voluntariat; (1 p./ activitate)
12. Participare la activități care contribuie la elaborarea/implementarea unor politici publice;
(1 p./activitate)
13. 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; publicații nonștiințifice în calitate de membru UBB; (0,5 p./contribuție)
14. cărți de literatură (poezie, proză, teatru) și alte produse culturale; (10 p./ volum)

