
1 

 

 
 
 

GRILA AUTOEVALUARE-GRADATIE DE MERIT 
 

Anul academic 2016-2017 
(1.10.2011 – 30.09.2016) 

Avizat,                                                                                                                            Avizat, 
Director de departament,                                                                                             Consiliul departamentului, 
 
NUME :  
PRENUME:  
 
DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE 
 

Domeniul : FILOLOGIE 

 
 
 

Domeniul 
activităţilor 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Subcatego
rii 

Indicatori Realizat 

1. Activitatea 
didactică şi 
profesională 

(A1) 

1.1 Cărţi şi 
capitole în 
lucrări de 
specialitate 

1.1 Carte de autor unic sau coautor (monografie, sinteză, 
studiu lingvistic, studiu filologic, dicţionar ştiinţific, publicată 
la o editură acreditată) 

autor 20p  

coautor 10p  

1.2 Ediţie critică filologică (text vechi, documente, traducerea 
sau editarea critică a unui text scris într-o limbă veche), 
publicată la o editură acreditată 

autor 20p  

coautor 10p  

1.3  Editarea unei opere ştiinţifice sau literare, traducerea şi 
dotarea cu aparat critic (note şi/sau comentarii) a unei opere 
ştiinţifice (publicată la o editură acreditată) 

autor 10p  

coautor 5p  

1.4 Coautor la lucrări fundamentale sau de 
referinţă(dicţionare, atlase, enciclopedii, tratate) 

 10p /70 
pag. 

 

1.5 Colaborator la lucrări internaţionale constituind elemente 
ale unor serii ştiinţifice fundamentale publicate la edituri 
străine de prestigiu 

autor 10p  

coautor 5p  

1.2 Îndrumare 1.2.1 Conducător de doctorat  5p  

1.3 Material 
didactic 

1.3.1 Curs/suport de curs publicat, manual universitar, caiete 
de exerciţii 

autor 6p  

coautor 3p  

Punctaj cumulativ pentru criteriul A1 

 
                

2. Activitatea de 
cercetare 

(A2) 

2.1. Articole, studii, 
comunicări, recenzii 

2.1.1. În: reviste indexate în baze de date internaţionale, 
reviste clasificate de CNCS ca A sau B, volume ale unor 
conferinţe sau congrese internaţionale 

autor 10p  

coautor 5p  

2.1.2. În: Analele/Buletinele/Anuarele Ştiinţifice ale 
universităţilor, Academiei Române, volume colective, 
omagiale, In memoriam, reviste clasificate C; reviste ştiinţifice 
necotate 

autor 6p  

coautor 3p  
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2.1.3.Comunicări la zilele universităţilor, colocvii, 
simpozioane, conferinţe, mese rotunde, ateliere ştiinţifice, 
organizate în cadrul instituţional de către universităţi, 
Academia Română, institutele de cercetare ale Academiei 
Române 

 5p  

2.1.4. Recenzii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate  2p  

2.1.5. Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în 
reviste de specialitate, necotate CNCS, cu ISSN, prefeţe, 
postfeţe 

 1p  

2.2. Activitate 
editorială 

2.2.1. Editarea de volume colective decurgând din lucrări ale 
unor simpozioane, colocvii, conferinţe, congrese, work-
shopuri pe teme ştiinţifice sau de formare a doctoranzilor, 
organizate în cadru instituţional de către universităţi, 
Academia Română, Institutele Academiei Române 

coordonator 7p  

coeditor 5p  

2.2.2. Referent ştiinţific la edituri sau reviste din ţară sau din 
străinătate, acreditate 

 1p  

2.2.3. Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de 
specialitate din ţară sau din străinătate, acreditate, cu peer 
review şi editing process  

 2p  

 2.3. Organizarea de 
manifestări 
ştiinţifice 

2.3.1. Organizator / membru în comitetul ştiinţific al unor 
colocvii, simpozioane, conferinţe sau congrese 

organizator 5p  

membru în 

comitetul 

ştiinţific 

5p  

2.4. Granturi 
ştiinţifice 

2.4.1. obţinute prin competiţie, pe baza unui contract de 
cercetare 

director 5p  

membru 3p  

Punctaj cumulativ pentru criteriul A2 

 
  

3. Recunoaştere
a şi impactul 
activităţii 
(A3) 

3.1. Traduceri 3.1.1. Operă ştiinţifică sau beletristică dintr-o limbă modernă autor 2p  

coautor 1p 

3.2. Carte ştiinţifică 
de autorpublicată în 
străinătate 

3.2.1. Punctajul se adaugă chiar dacă lucrarea (volum sau 
articol) a fost deja publicată în România sau în Republica 
Moldova 

 20p volum 
10p articol 

 

3.3. Citare, 
menţiune 
bibliografică, 
cronică, recenzare 

3.3.1. Cu excepţia autocitărilor. Lucrările în care se face 
citarea trebuie să aibă ISBN sau ISSN. Pe parcursul unui 
capitol sau studiu se punctează o singură citare 

 2p  

3.3.2. Cronică sau recenzare  1p  

3.4. Premii şi 
distincţii academice 

3.4.1. oferite de universităţi, institute de cercetare, academii, 
USR, asociaţii profesionale de nivel naţional 

 2p  

3.5. Keynote 
speaker 

3.5.1. la colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese  1p  

3.6. Stagii în 
străinătate 

3.6.1. Visiting professor cel puţin o 
lună 

3p  

3.6.2. Stagiu postdoctoral (exclusiv Erasmus – staff mobility)  2p  

3.7. Prezenţa în 
baze de date din 
ţară şi străinătate 

3.7.1.  ProQuest Central, Ebsco, SpringerLink e-journals, 
Wiley Online Library, Cambridge, CEEOL, JSTOR, Oxford 
Journals, Ulrichs, ISSN, ERIH, KVK, worldcat.org, 
bibliomadrid.org, libfl.ru, wolfram.schneider.org, ceecs.net, 
regesta-imperii.adwmainz.de, lib.washington.edu, 
jenopc4.thulb.uni-jena.de şi altele, în cataloagele B.C.U. 
Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, B.A.R. şi în cele ale 
bibliotecilor din străinătate  

 2p de 
fiecare 
prezenţă 

 

3.8. Comisii 3.8.1. Prezenţa într-o comisie de susţinere a tezei de doctorat 
sau într-o comisie de concurs pentru ocuparea unei funcţii 
didactice sau în cercetare 

 2p  
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Punctaj cumulativ pentru criteriul A3 

 
  

4. Servicii 
instituţionale 
(A4) 

Coordonarea 
activităţilor 
studenţeşti 

Conducere cerc studenţesc / organizare conferinţe sau 
concursuri studenţeşti 

cerc / 
conferinţe/ 
concursuri 

10 p.  

Coordonare studenţi în vederea participării la colocvii studenţeşti participare 5 p.  

Publicare lucrări studenţeşti lucrare 10 p.  

Premii, menţiuni obţinute la colocvii studenţeşti premiu 10 p.  

menţiune 7 p.   

Îndrumare studenti outgoing recomanda
re 

1 p.  

Întocmire state /  alte documente ale departamentului  10 p.  

Lucrat la dosare  de acreditare   15 p.  

Activităţi în comisii 
specializate 
 

Membru în comisiile de evaluare ale Ministerului 
Învăţământului (CNADTCU, ARACIS, CNCS, ARACIP, ANCS, 
UEFISCDI, ANC etc. ) 

comisie 10 p.  

Membru în comisii admitere comisie 5 p  

Membru în comisii examene /FACULTATI comisie 5 p  

Membru comisii departament comisie 5 p.  

Membru comisie Erasmus+  10 p.   

Membru comisii facultate comisie 7 p.  

Membru comisii universitate comisie 10 p.  

Membru comisii admitere grad. I  5 p.  

Furnizarea de 
servicii pentru 
beneficiarii externi 
instituţiei 

Proiecte, parteneriate, afilieri la centre de cercetare, cursuri de 
limbi straine pentru parteneri externi 

 15  

Realizare contracte cursuri de limbi străine (cu excepţia 
comitetului Interlingua) 

contract 10 p.  

Servicii lingvistice (traduceri, interpretariat, revizie lucrări în 
interesul instituţiei) 

 10 p.  

Prestare de activitati didactice la 2 sau mail multe facultati 3-4 15 p.  

1-2. 
 

10 p 

Coordonare programe de formare / reconversie profesională 
în domeniu  

program 10 p.  

Tehnoredactarea periodicelor facultăţii  10 p.  

Iniţierea şi 
dezvoltarea 
relaţiilor de 
parteneriat 
instituţional cu 
diferite 
instituţii/asociaţii 
profesionale  

Participare la stagii Erasmus+ de predare deplasare 7 p.  

Realizarea de noi convenţii/acorduri bilaterale internaţionale 
(cu excepţia membrilor comisiei Erasmus+) 

acord 10 p.  

Participare la stagii de formare în străinătate (inclusiv 
Erasmus+)   

stagiu 5 p.  

Organizare stagii de formare în ţară stagiu 10 p.  

Organizare stagii de formare în străinătate stagiu 15 p.  

Membru în societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale societate 5 p.  

Conducere Centru / Laborator de cercetare centru 15 p.  

Contribuţii la 
promovarea 
imaginii şi a 
expertizei 
profesionale a 
instituţiei în mass-
media şi în alte 
instituţii şi 
organizaţii 

Activitatea de promovare a instituţiei şi a specializării (vizite 
licee, emisiuni radio-TV, alte activităţi) 

activitate 15 p.  

Redactare materiale de promovare a facultăţii (ghiduri, 
Teaching Package etc.) 

 10 p.  

Creare şi administrare site facultate  10 p.  

Redactare materiale de promovare a specializării  5 p.  

Membru în 
organismele de 
conducere  ale 

Membru Senat  3 p.  

Membru Consiliu  2 p.  

Membru Birou Consiliu  3 p.  
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instituțiilor de 
învățământ superior 

Punctaj cumulativ pentru criteriul A4 
 

  

TOTAL PUNCTE REALIZATE  

 
 

ACEASTĂ DECLARAŢIE SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE ŞI SE AVIZEAZĂ DE 

DIRECTORUL DE DEPARTAMENT NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR DOVEDITOARE. 

 

 

Semnătură cadru didactic,       Data,  

        

 


