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DECANAT. 

 

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA 

 

 

GRILA DE EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII  

GRADAŢIEI DE MERIT 

 
CRITERIUL 1:  PERFORMANŢA ÎN ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 

 

Nr 

 

Indicator 

 

Punctaj 

 

1 

Articole în reviste cu factor de impact calculat de ISI Thompson, 

SCOPUS 15pct. 

2 

Articole în reviste din străinătate  indexate în baze de date interna- 

ţionale (BDI) care nu au factor de impact calculat de ISI Thompson, 

SCOPUS 12 pct. 

3 Articole în volume ale conferinţelor indexate ISI, SCOPUS 12 pct. 

4 Articole în reviste naţionale CNCS minim B 5 pct. 

5 

Articole în volume ale conferinţelor internaţionale respectiv 

naţionale 

10 pct. respectiv  

7 pct. 

6 Cărţi la edituri internaţionale   2 pct. pe pagina 

7 Capitole în cărţi la edituri internaţionale 2 pct. pe pagina 

8 Cărţi la edituri naţionale recunoscute CNCS 

1.5 pct. ptr. 10 pagini 

 

9 Capitole în cărţi la edituri naţionale recunoscute CNCS 

1.5 pct. ptr. 10 pagini 

 

10 

Citări (fără autocitări) în reviste cu factor de impact calculat de ISI 

Thompson 

6 pct./articol care 

citează 

11 

Citări (fără autocitări)  în reviste din străinătate  indexate în baze de 

date internaţionale (BDI)  care nu au factor de impact calculat de 

ISI Thompson sau în volume ale conferinţelor indexate ISI sau în 

cărţi publicate în străinătate 

3 pct./articol care 

citează  

12 

Citări (fără autocitări)  în reviste naţionale CNCS minim B  sau în 

volume ale conferinţelor internaţionale sau  în  cărţi publicate la 

edituri naţionale recunoscute CNCS 

2 pct./articol care 

citează  

13 

Conducere  (director sau responsabil de proiect) respectiv  şef 

pachet respectiv membru  proiecte internaţionale câştigate prin 

competiţie 

100pct. resp. 75pct. 

resp. 50pct.   

pe  an derulare proiect 

14 

Conducere (director sau responsabil de proiect) respectiv membru 

proiecte naţionale câştigate prin competiţie 

50pct. resp. 25pct. pe 

an derulare proiect 

15 

Editor şef  în comitet editorial la reviste indexate în baze de date 

internaţionale 15 pct. pe an  

16 

Membru în comitet editorial la reviste indexate în baze de date 

internaţionale 10pct. pe an  
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17 

Chair/invited speaker/plenary speaker/keynote speaker  la 

conferinţe internaţionale 

20 pct. pe conferinţă 

 

18 

Chair/invited speaker/plenary speaker/keynote speaker  la 

conferinţe naţionale 

10 pct. pe conferinţă 

 

19 Premii internaţionale/naţionale (academiei/altele/locale) 

100/50/25/10pct.  

pe distincție 

 
 

CRITERIUL 2:  PERFORMANŢA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

Nr Indicator Punctaj 

1 

Cursuri distincte predate la nivel de licenţă în limba română 

respectiv engleză 

10 pct. resp. 15 pct. 

 pe curs  

2 

Cursuri  distincte predate la nivel de master  în limba română 

respectiv engleză 

12 pct. resp. 20 pct. 

 pe curs  

3 

Seminarii, laboratoare  distincte predate la nivel de licenţă în limba 

română respectiv engleză 

5 pct. resp. 8 pct. 

 pe  seminar 

4 

Seminarii, laboratoare  distincte predate la nivel de master în limba 

română respectiv engleză 

6 pct. resp. 10 pct. 

 pe seminar  

5 Cursuri, seminarii distincte predate la Şcoala Doctorală 

20 pct. pe curs resp. 

10 pct. pe seminar 

6 

Cursuri/culegeri de probleme/lucrări de laborator publicate la 

edituri din străinătate 

[(1.5 pct. pe pagină) x 

Nr. de pagini]/ 

Nr.autori 

7 

Cursuri/culegeri de probleme/lucrări de laborator publicate la 

edituri naţionale recunoscute CNCS sau on-line pe site-ul FMI  

[(1 pct. pe pagină) x 

Nr. de pagini]/ 

Nr.autori 

8 

Cursuri/culegeri de probleme/lucrări de laborator publicate la 

edituri naţionale neacreditate CNCS 

[(0.5pct. pe pagină) x 

Nr. de pagini]/ 

Nr.autori 

5 Profesor invitat la universităţi din ţară respectiv  străinătate  

5 pct. resp. 10 pct.  

pe invitaţie 

6 Conducător de doctorat 

10 pct. pe teză 

validată CNATDCU 

sau internaţional 

2 pct. pe doctorand în 

stagiu pe an 

7 Membru / preşedinte  în comisii de doctorat 10 pct. pe comisie 

8 

Membru / preşedinte  în comisii de ocupare a unor posturi didactice 

sau de cercetare 10 pct. pe comisie 

 

 

CRITERIUL 3:  PERFORMANŢA ÎN ACTIVITATEA MANAGERIALĂ ŞI  DE SUPORT 

 



 

 

 

 PAGINA  |                                                                                                                                          Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 

3 

.. 

         FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ. 
 
  

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 
 Tel./Fax: +4 0256-592.316, www.math.uvt.ro. 

. 

 

DECANAT. 

 

Nr Indicator Punctaj 

1 

Organizator  respectiv membru în comitetul ştiinţific /de organizare 

al unor conferinţe internaţionale  

20 pct. resp. 10 pct. 

pe conferinţă 

2 

Organizator  respectiv  membru în comitetul ştiinţific/ de organizare 

al unor conferinţe naţionale 
10 pct. resp. 5 pct.  

pe conferinţă 

3 

Editor volum conferinţă internaţională publicat în străinătate 

respectiv în ţară 

15 pct. resp. 10 pct. 

pe volum 

4 Editor volum conferinţă naţională 7 pct. pe volum 

5 Membru în societăţi profesionale internaţionale 

10 pct. pe an pe 

societate 

6 Membru în societăţi profesionale naţionale 

5 pct. pe an pe 

societate 

7 Membru în comisii europene 20 pct. pe an 

8 Membru în comisii CNCS, UEFISCDI, CNATDCU 

15 pct. pe an pe 

comisie 

9 Responsabil / director program de studii 

5 pct. pe an pe 

program 

10 Membru în consiliul facultăţii / consiliul departamentului  10 pct. pe an 

11 Membru în Senatul UVT 12 pct. pe an 

12  Decan / prodecan / director de departament 20 pct. pe an 

13 Rector / Prorector UVT 50 pct. pe an 

14 Realizarea  Statelor de funcţii 15 pct. pe an 

15 Realizarea orarului  10 pct. pe semestru  

16 Programarea sesiunii de examene 10 pct. pe sesiune 

17  

Coordonator sau membru al echipei de elaborare a Raportului de 

autoevaluare în vederea acreditării unui program de studii 70 pct. pe program 

18 

Responsabil sau reprezentant UVT în echipa de primire a unei vizite 

ARACIS de evaluare program de studiu / evaluare instituţională  30 pct. pe vizită 

19 

Conducere (director sau responsabil de proiect) respectiv membru 

proiecte POSDRU, POSCCE 

50pct. resp. 25pct. 

pe 

an derulare proiect 

 

 

Precizări: 

1. Se evaluează realizările din  perioada  2010 - prezent. 

2. Se vor lua în considerare articolele  publicate in volum şi articolele apărute online (Articles in 

press).  

3. Fiecare aplicaţie va fi însoţită de un CD cu documente justificative  pentru:  articole, citări, 

conferinţe, premii, profesor invitat, organizator conferinţă.  

4. Dosarele se depun la secretariatele departamentelor. Documentele printate din dosar vor fi 

semnate  de aplicant. 


