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GRILĂ DE APRECIERE
În vederea acordării gradațiilor de merit pentru personalul didactic
Aprobată în Consiliul DPPD din data de 11.11.2021
În conformitate cu prevederile din Metodologia de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul
didactic, aprobată de Consiliul de Administrație al UCV în data de 9 decembrie 2020, se adoptă următoarea
structură a criteriilor care se vor avea în vedere la ierarhizarea candidaturilor de la DPPD:
Notă:
Evaluarea se va realiza pentru cele 3 criterii prevăzute în Metodologia de acordare a gradațiilor de merit
pentru personalul didactic, cu următoarele punctaje de referință:
-

Criteriul 1 Activitate didactică: punctaj de referință 40 de puncte
Criteriul 2 Activitate de cercetare și științifică: punctaj de referință 30 de puncte
Criteriul 3 Activități în comunitatea academică și cu studenții: punctaj de referință 30 de puncte

Pentru fiecare candidat se va calcula punctajul individual pentru fiecare criteriu prin însumarea punctajelor
alocate fiecărei activități și rezultate luate în considerare pentru respectivul criteriu, conform prezentei grile.
Se au în vedere doar activități și rezultate cu afilierea Universității din Craiova, din ultimii 5 ani, anteriori
acordării gradației de merit.
Punctajul alocat candidatului la un criteriu se obține prin formula:
Punctaj alocat criteriu = punctaj individual criteriu / max (punctaje candidați,punctaj referințacriteriu) x
punctaj referință criteriu
Punctajul final al candidatului se obține prin însumarea punctajelor alocate la cele trei criterii.
CRITERIUL 1. ACTIVITATE DIDACTICĂ (punctaj de referință 40p)
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indicatori

Punctaj
standard
Elaborarea de materiale didactice pentru studenți 3 p/carte
Actualizarea programelor curriculare/fișelor 3 p/an
disciplinelor
Îndrumare portofolii de absolvire
3 p/an
Participarea în Comisiile de admitere
3p/an
Organizarea activității de practică pedagogică a 3 p/an
studenților
Elaborare dosar de evaluare/acreditare program 3p/dosar
de studiu în calitate de coordonator

Autoevaluare

Evaluare comisie

1

CRITERIUL 2. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE (Punctaj de referința 30)
Indi
cator
1

2

3

4

5

6

7

8

Denumirea indicatorului

Punctaj

Contribuții in extenso de tip article sau review,
publicate în reviste
indexate în Web of Science (ISI), al căror IF este mai
mare sau egal
cu p, realizate în calitate de autor principal
Contribuții in extenso de tip article sau review,
publicate în reviste
indexate în 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 in extenso (full-text), realizate în
calitate de autor principal
Contribuții in extenso de tip article sau review,
publicate în reviste indexate în Web of Science (ISI), al
căror IF este mai mare sau egal cu p, realizate în
calitate de co-autor
Contribuții in extenso de tip article sau review,
publicate în reviste indexate în 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 in extenso (full-text),
realizate în calitate de co-autor
Lucrări in extenso (tip proceedings) indexate WoS sau
altă BDI recunoscută, realizate în calitate de autor
principal, publicate în volumele unor conferințe
internaționale, cu relevanță pentru domeniul de
abilitare, disponibile în format full-text în cel puțin o
BDI
Lucrări in extenso (tip 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
Alte articole in 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
date internațională recunoscută
Autor / co-autor rapoarte de analiză de politici/strategii
educaționale
rapoarte internaționale (m = 3);
rapoarte naționale (m = 1)

3 + (3
x IF)

Unitatea
de
măsură
Articol

3 + IF

Articol

3 + [(3
x IF)
/n]

Articol

(3 +
IF) / n

Articol

1

Lucrare

1/n

Lucrare

1/n

Articol

8x
m/n

Raport

Autoevaluare

Evaluare
Comisie

2

C. ACTIVITĂŢI ÎN COMUNITATEA ACADEMICĂ ŞI CU STUDENŢII (Punctaj de referință 40)

1

2

3

4

5
6

7

8

9

Indicatori

Punctaj

Unitatea
de măsură

Keynote speaker (comunicare științifică în plen) la
conferințe
internaționale (m = 3) / naționale (m = 1)
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) (se punctează o singură calitate /
conferință)
Conferințe internaționale (m = 3)
Conferințe naționale (m = 1)
Președinte sau membru în comitetul executiv al unei
asociații
profesionale internaționale (m = 3) sau naționale (m = 1)
Premii și distincții
. Premii pentru activitatea științifică oferite de către
instituții sau asociații științifice / profesionale
internaționale (m = 3) sau naționale de prestigiu
(CNCS, etc.) (m = 1) (nu sunt incluse granturile de
deplasare sau premierea articolelor din zona roșie,
galbenă etc.)
Obținerea în activitate a unor rezultate de prestigiu
privind promovarea țării și a învățământului românesc
(de exemplu distincțiile, medaliile primite de către
sportivi, antrenori, alți specialiști pentru rezultate la
JO, CM, CE etc., oferite de Președinția României,
MENCS, MTS etc.)
Coordonator al unei colecții de carte
Redactor șef / editor sau membru în comitetul editorial al
unei reviste cu comitet științific și peer-review
Revistă indexată Web of Science (m = 3)
Revistă indexată în cel puțin două BDI (m = 1)
Revistă indexată într-un BDI (m = 0.5)
Referent științific ad hoc pentru reviste cu comitet
științific și peer-review
I25.1. Revistă indexată Web of Science
I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)
Profesor asociat / visiting scholar pentru o durată de cel
puțin o lună de zile / susținerea unei conferințe sau
prelegeri în fața cadrelor didactice sau a doctoranzilor (se
punctează un singur aspect per universitate; nu sunt
incluse aici schimburile Erasmus)
la o universitate din TOP 500 conform clasamentului
URAP (m =3)
la o universitate din afara topului 500 URAP, ca urmare
a unei invitații nominale din partea instituției gazdă (m =
1)
profesor invitat / lector al federațiilor internaționale pe
ramură de sport / Academiei Olimpice a CIO / Asociații
profesionale internaționale (m = 1) / federațiilor
naționale pe ramură de sport sau Academiei Olimpice a
COSR (m = 0,5)
Director al unui grant finanțat / instituția coordonată
1 Director grant de cercetare cu relevanță publică
largă obținut prin competiție internațională, acordat
de către o agenție / instituție internațională (m = 3)
2. A. Director grant de cercetare cu relevanță publică
largă obținut prin competiție națională / B.
Coordonator echipă România pentru un grant de
cercetare cu relevanță publică largă, obținut prin
competiție internațională (m = 1)

2xm

Conferință

1xm

Conferință

2xm

Asociație

4xm

Premiu

6
4xm

Colecție
Revistă

0.3 / 0.2

Articol

0.5 x m

Instituție /
invitație

9xm

Grant

Autoevaluare
Auto
evaluare

Evaluare
Comisie
Evaluare
Comisie

3

10

11

12

13

14

15

16

I7
1
2

3

3. A. Director sau coordonator partener al unui grant
de dezvoltare instituțională (de exemplu tip POSDRU,
Erasmus + etc.) / B. Director sau coordonator partener
al unui grant de cercetare cu relevanță specifică (de
exemplu finanțat de către o companie), obținut prin
competiție națională sau internațională / C.
Coordonator partener pentru un grant de cercetare cu
relevanță publică largă, obținut prin competiție
națională (m = 0.5)
Membru în echipa unui grant finanțat / instituția
coordonată
1 Membru în echipa unui grant de cercetare cu
relevanță publică largă obținut prin competiție
internațională sau națională (m = 1)
2. Membru în echipa unui grant de cercetare cu
relevanță specifică sau a unui grant de dezvoltare
instituțională obținut prin competiție internațională sau
națională (m = 0,5)
Activitate de mentorat / îndrumare
1. Conducător științific / membru în comisia de
îndrumare sau de evaluare a tezelor de doctorat
(punctajul total la 29.1 este plafonat la maximum 10
puncte)
2. Mentor cu rol oficial de îndrumare a unor cercetători
postdoctorali
1. Inițierea sau coordonarea unor programe de studii
universitare sau post-universitare
2. Introducerea unor discipline noi în planul de
învățământ
Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare,
recunoscut de către Senatul Universității sau Consiliul
Științific al Institutului de cercetare
Evaluator proiecte / membru în Panel în competiții
internaționale (m =3) / naționale (m = 1) de granturi de
cercetare
Membru în grupul de experți
1. Comisii / consilii științifice sau organisme
internaționale (de exemplu UNESCO, UNICEF, CIO,
Federații internaționale pe ramuri de sport etc.) (m =
3)
2. Comisii / consilii științifice sau organisme naționale
(CNATDCU, CNCS, ANCS, ARACIS sau alt grup de
lucru consultativ / de lucru la nivelul MENCS sau la
nivel interministerial, alcătuit ca urmare a unui ordin
emis de MENCS sau de către un alt for ministerial (m =
1)
Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi ai
instituției (cursuri sau programe de formare /
perfecționare profesională în domeniu)
Asigurarea vizibilității DPPD în mass media
Activitatea cu studenţii
Organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice cu
studenţii
Activitate în echipa unor proiecte, altele decât cele de
cercetare, obținute prin competiție națională și
internațională cu derulare financiară prin UCV
Coordonator/responsabil
Membru
Organizarea unor activități de tutorat si consiliere , altele
decât cele cuprinse în proiecte
Organizare vizite și întâlniri cu angajatori

3xm

Grant

1 / 0.5

Doctorand
/ comisie
Îndrumat

1
2

Program

0.5

Disciplină

2

Centru

1xm

Ediție
competiție

1xm

Comisie

0,5

Pe curs
avizat

0,5/apariție
3p/sesiune

2p/an
1p/an

1p/an

4

