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Anexa 1
Cererea de înscriere la concurs

[Nr. înregistrare]

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul(a)…………………………………………………………………………………………………,
angajat/ă

în

funcţia

de

……………………………….......

la

……………………………………………………………… vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul
pentru

obținerea

gradației

de

merit,

organizat

de

către

(facultatea/

unitatea

instituțională)

………..……….…………………..........................

Data,

Semnătura,

……………………………………………

………………………………………….

Domnului Rector al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
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Anexa 2.1
Fișa de autoevaluare
a candidatului la obținerea gradației de merit acordată personalului didactic
(Fișa de autoevaluare va cuprinde informații referitoare la performanțele înregistrate de către candidat în ultimii 5 ani universitari,
urmărind structura de mai jos. Pentru fiecare criteriu, se va face referire explicită la indicatorii de performanță stabiliți prin
metodologia proprie de acordare a gradațiilor de merit a facultății sau a unității instituționale.)

I Descrierea succintă a poziției ocupate și a activităților specifice postului

II Descrierea performanțelor înregistrate
Criteriul I: Dimensiune didactică
A

B

C

D

Denumirea indicatorului
(specificat în metodología
proprie)

Punctajul alocat indicatorului
(specificat în metodología
proprie)

Numărul de realizări ale
candidatului, raportat la
specificul indicatorului

Punctajul obținut de candidat
pentru indicator (coloana B x
coloana C) – 33,33%

Elaborare suporturi de curs

7p pe curs

Coordonare lucrări de licență
și masterat

1-5 lucrări – 10 p
6-10 lucrări – 20 p
Peste 11 lucrări – 30 p

Membru în comisiile de
licență / disertație

5 p pe comisie

Membru în comisiile de
coordonare a doctoranzilor

5 p pe comisie

Membru în comisiile de
susținere publică a tezelor de
doctorat

20 p pe comisie

Organizare de activități
extracuriculare (cercuri
tematice, workshop-uri,
dezbateri, etc)

Cercuri tematice 10 p
Workshop-uri 3 p

Organizare / participare la
competiții sportive
studențești interne și
internaționale

Internaționale 15 p
Naționale 10 p, Local 5 p

Suma punctajelor obținute
pentru indicatorii aferenți C I

Punctaj total C I

Criteriul II: Dimensiune științifică/creație artistică/performanță sportivă
Denumirea indicatorului
(specificat în metodología
proprie)

Punctajul alocat indicatorului
(specificat în metodología
proprie)

Publicații ISI cu factor de
impact

10 p pe articol

Numărul de realizări ale
candidatului, raportat la
specificul indicatorului

Punctajul obținut de candidat
pentru indicator (coloana Bx
coloana C) 33,33%
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Publicații ISI fară factor de
impact

7 p pe articol

Publicații BDI în cel puțin 3
baze de date

5 p pe articol

Publicații BDI în mai puțin
de 3 baze de date

3 p pe articol

Cărți publicate în edituri
recunoscute cu ISBN

10 p pe carte/5p pe capitol

Cărți publicate în alte edituri
cu ISBN

5 p pe carte/2,5 p pe capitol

Granturi/Proiecte cu
finanțare internațională

25 p – dir. /10 p membru

Granturi/Proiecte cu
finanțare națională

15 p – dir. /5 p membru

Membru în colectivele de
redacție ale unor reviste
recunoscute pe plan național
sau internațional

Internaționale 10 p
Naționale 5 p

Membru în Comitetul
științific a unor conferințe /
congrese naționale sau
internaționale

Internaționale 15 p
Naționale 10 p

Membru în comisiile de
organizare a unor
manifestări științifice
naționale sau internaționale

Internaționale 10 p
Naționale 5 p

Premii sau distincții
academice naționale sau
internaționale

Internaționale 15 p
Naționale 5 p

Premii obținute cu studenții
la manifestările științifice
naționale și internaționale
(loc I-III)

Internațional 10 p
Național 5 p

Trofee sau medalii obținute
la competițiile sportive
naționale sau internaționale
Locurile I-III

Internaționale 15 p
Naționale 10 p
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Suma punctajelor obținute
pentru indicatorii aferenți C II

Punctaj total C II

Criteriul III: Dimensiune civică (pro UBB și societate)
Denumirea indicatorului
(specificat în metodología
proprie)

Punctajul alocat indicatorului
(specificat în metodología
proprie)

Membru în asociații de
specialitate

Internaționale 10 p
Naționale 5 p

Membru în comisii/consilii
naționale de specialitate
(ARACIS, CNATDCU, etc)

10 p pe comisie

Membru în comisiile de
concurs pe post didactic

10 p pe comisie

Elaborarea dosarelor de
acreditare a unor programe
de studii la nivel licență și
masterat

15 p pe program

Numărul de realizări ale
candidatului, raportat la
specificul indicatorului

Punctajul obținut de candidat
pentru indicator (coloana Bx
coloana C) 33,33%
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Coordonarea unor programe
de studii: licență, masterat,
doctorat

15 p pe program

Membru în Consiliul
Departamentului, Consiliul
Facultății, Consiliu de
Administrație, Senatul UBB

CD – 5 p/ CF – 10 p
CA – 20 p/ SU 15 p

Membru în comisii de
admitere nivel licență și
master

5 p pe comisie

Promovarea imaginii
FEFS/UBB în mass-media

10 p pe apariție TV
5p alte media

Alte activități

5 p pe activitate
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Punctaj total C III

Suma punctajelor obținute
pentru indicatorii aferenți C III

PUNCTAJ TOTAL

Media ponderată a punctajelor
obținute la fiecare criteriu
(calculată conform ponderilor
prevăzute de metodología proprie)

Semnătura,
………………………………………….
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Anexa 3
Declarația pe propria răspundere a candidatului

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a

…………………………………………………………….,

domiciliat/ă

în

localitatea……………………………………………., str. ………………………………………………., nr.
………., bl. ………., ap. ……….., județul …………………………….., posesor/posesoare a actului de
identitate

seria

………………

nr.

……………………..,

eliberat

de

………………………………………………………. la data de ………………………………,
cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că datele și informațiile prezentate în dosarul de concurs se referă la propria activitate și
corespund adevărului.

Semnătura,
……………………………………………
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Decizia Rectorului UBB de numire a comisiilor de evaluare și contestație
DECIZIE
Nr. ............ din ................
În urma propunerilor ................................................... (conducătorului facultății/ al unității
instituționale organizatoare) şi a aprobării lor prin Hotărârea (consiliului facultății/ Consiliului de
Administrație al UBB) nr. ...................................... din data de .........................................., în baza Hotărârii
Senatului UBB nr. ..................../.................. referitoare la aprobarea Metodologiei -cadru privind
acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai, rectorul Universității Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Daniel David, numește următoarele comisii de evaluare și contestație:
I. Comisia de evaluare:
Titlu/ Funcție
Prenume, nume membri
Membri titulari:
1.
2.
3.
Membri supleanți:
1.
2.

Structura UBB în cadrul căreia activează membrii comisiei

II. Comisia de contestație:
Titlu/ Funcție
Prenume, nume membri
Membri titulari:
1.
2.
3.
Membri supleanți:
1.
2.

Structura UBB în cadrul căreia activează membrii comisiei

RECTOR,
Prof. univ. dr. Daniel DAVID
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Anexa 5.1
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Criteriile1 de apreciere a activității personalului didactic care candidează la
obținerea gradației de merit

Criteriul I: Dimensiunea didactică - 33,33%
Criteriul II: Dimensiune științifică/creație artistică/performanță sportivă - 33,33%
Criteriul III: Dimensiune civică (pro UBB și societate) - 33,33%

1

Indicatorii vor fi stabiliți prin metodologiile proprii ale fiecărei facultăți, în conformitate cu art. 13, alin (4) al prezentei
metodologii
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Anexa 6.1
Grila de apreciere
a activității candidatului la obținerea gradației de merit acordată personalului didactic

I Îndeplinirea condițiilor obligatorii:
Funcția didactică ocupată în baza unui contract
individual de muncă pe durată nedeterminată, cu
normă întreagă, cu funcția de bază în Universitate

Îndeplinirea condiției
(DA / NU)

Vechimea în instituție într-o funcție didactică
(min. 3 ani)

(nr. anilor de vechime)

A obținut la evaluările de către conducere din ultimii
3 ani calificativul „foarte bine”

(DA / NU)

Deține titlului științific de doctor

(DA / NU)

Existența unei sancțiuni disciplinare

(DA / NU)

Îndeplinește criteriul de fidelitate față de universitatea
Babeș-Bolyai, conform art. 115 alin (1) din Carta UBB

(DA / NU)

Are cont public pe Google Scholar, ORCID și
Publons, asociat direct și în mod clar cu universitatea

(DA / NU)

Are întocmit și avizat planul individual de carieră
academică pentru anul universitar următor

(DA / NU)

A obținut la evaluările realizate de studenți în ultimii 3
ani un punctaj peste 3.50

(DA / NU)
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II Îndeplinirea condițiilor de perfomanță:
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Criteriul I: Dimensiune didactică

Punctaj total C I

Punctajul obținut de
candidat pentru
indicatorii aferenți C I -

33,33%
Criteriul II: Dimensiune științifică/creație artistică/performanță sportivă
Punctaj total C II

Punctajul obținut de
candidat pentru
indicatorii aferenți C II -

33,33%
Criteriul III: Dimensiune civică (pro UBB și societate)
Punctaj total C III

Punctajul obținut de
candidat pentru
indicatorii aferenți C III -

33,33%

PUNCTAJ TOTAL

Media ponderată a
punctajelor obținute
la fiecare criteriu
(calculată conform
ponderilor prevăzute de
metodología proprie)

Membrii comisiei de concurs:

Membrul 1 (titlu/ funcție, prenume, nume, semnătură)………………………………………………………….
Membrul 2 (titlu/ funcție, prenume, nume, semnătură)………………………………………………………….
Membrul 3 (titlu/ funcție, prenume, nume, semnătură)………………………………………………………….

