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Tabelul 1. Standardul minimal al universităţii SMU.CONF.1 – Activitatea didactică
Standardul minimal al
universităţii SMU.CONF.1 –
Activitatea didactică
Valoarea contribuţiilor la
dezvoltarea activităţilor
didactice / profesionale, prin
cărţi/ capitole publicate în
edituri recunoscute CNCS,
sisteme de laborator
funcţionale, metode de lucru
avansate aplicate etc. - după
caz, cu referire distinctă la
realizările după acordarea
ultimului titlu didactic/ grad
profesional.

Indicatori de performanţă
Ca

I
D

W

1

Carte/ curs/ manual publicată în străinătate
Capitol carte/ curs/ manual publicat în străinătate
Carte/ curs/ manual publicată în editură recunoscută
CNCS (unic/ prim autor sau co-autor)
Capitol curs/ manual publicat în editură recunoscută
CNCS* CNCSIS**
Indrumar laborator/ proiect/ lucrări seminar/ culegere
de probleme (publicat sau disponibil pe Web)
Sisteme de laborator
Amenajare lucrare nouă de
funcţionale (numai
laborator cu instalaţie
pentru disciplinele
experimentală
prevăzute cu lucrări
Amenajare/ concepere
de laborator/ proiect/
lucrare nouă de laborator/
lucrări)
proiect/ simulare pe
calculator/ studiu de caz
Utilizarea sistemelor
Suport de studiu/
de predare/ învăţare/
autoinstruire pe Web pentru
evaluare de tip eseminar, laborator, proiect
learning/ on-line/
(integral pentru o disciplină)
4
multimedia etc.
Suport de prezentare/
instruire text/ video/ audio/
ppt a disciplinei

Punctaj/
2
realizare

Număr
impus de
3
realizări
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1

( ) Se iau în considerare numai realizările pe tematica disciplinei / disciplinelor din structura postului aflat în concurs şi/
sau, justificat, a disciplinelor înrudite cu acestea.
×

( ) Punctajul se acordă pentru 100 pagini, format academic (17cm/ 24cm), 30 rânduri pe pagină; pentru cărţi cu alţi
parametri punctajul se modifică proporţional.
+
( ) Cărţile trebuie să fie publicate după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional.
2

( ) Numărul de puncte care se atribuie candidatului pentru o realizare se obţine împărţind punctajul la numărul de autori;
în cazul cărţilor/ îndrumarelor se ia în considerare contribuţia fiecărui autor, dacă este menţionată. Numărul total de
puncte este egal cu suma numerelor pentru toate realizările.
Pentru material didactic elaborat în limbi străine se aplică un coeficient de 1.2.
3
( ) Toate condiţiile înscrise sunt obligatorii
4
( ) Realizările trebuie să fie incluse în lista de lucrări, împreună cu denumirea site-ului pe care pot fi vizualizate.
*Edituri recunoscute CNCS – EDITURI CU PRESTIGIU INTERNATIONAL
** Edituri recunoscute CNCSIS – ( PERFORMANTICA, POLITEHNIUM…) (2012)

Alte condiţii:
─
deţine diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului sau într-o ramură înrudită;
Pentru candidaţii care vin din afara Universităţii:
─
media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi de masterat: minim 9,00
─
media generală de şcolaritate: la licenţă minim 8,00, la masterat minim 9,00

