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REGULAMENT 

PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE 

DIRECTORUL DE DEPARTAMENT 

 

 

 

 Activitatea cadrelor didactice este evaluată anual de către Directorul de departament. 

Evaluarea este făcută pe baza unor criterii şi indicatori, în conformitate cu Formularul de evaluare 

a cadrelor didactice de către directorul de departament, aprobat de Senatul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti. 

 Pentru evaluarea rezultatelor activităţii cadrului didactic, de către directorul de departament, 

se ţine seama de:  

- regulamentul privind evaluarea colegială a cadrelor didactice; 

- regulamentul privind evaluarea strategiilor de predare; 

- regulamentul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi; 

- regulamentul privind autoevaluarea cadrelor didactice. 

 Scopul acestei evaluări este de a stimula dezvoltarea şi perfecţionarea profesională, 

ştiinţifică, pedagogică şi comportamentală a cadrelor didactice din departament. Evaluarea este 

importantă atât pentru fiecare cadru didactic, în scopul adaptării la dinamica curriculei universitare, 

cât şi pentru calitatea managementului educaţional la nivelul departamentului. 

 

 Procedura de evaluare a cadrelor didactice de către directorul departament 

 Evaluarea se realizează anual, la încheierea anului universitar, şi urmăreşte aprecierea 

următoarelor grupe de activităţi: 

- Proiectarea şi planificarea activităţii didactice: produse curriculare; 

- Cercetarea ştiinţifică; 

- Recunoaşterea naţională şi internaţională; 

- Activitatea cu studenţii: relaţii educaţionale; 
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- Activitatea în comunitatea academică. Participarea la dezvoltarea instituţională. 

 

Procedura de evaluare este următoarea: 

Comisia de evaluare a performanţelor didactice şi de cercetare reanalizează şi îmbunătăţeşte, 

dacă este cazul, „Formularul de evaluare a cadrelor didactice de către directorul 

departamentului”(în anexă) şi îl supune spre aprobare Senatului Universităţii “ARTIFEX” din 

Bucureşti. 

La sfârşitul lunii iunie Comisia distribuie fiecărui cadru didactic „Fişa de autoevaluare” şi 

colectează fişele completate. 

Comisia remite fişele de autoevaluare directorul departamentului pentru a analiza 

autoevaluările cadrelor didactice. Acestea se corelează cu activitatea cadrelor didactice monitorizată 

la nivelul departamentului. 

Evaluarea de către directorul de departament constă în verificarea critică şi, după caz, 

corectarea, prin dialog, a autoevaluării. Fişa de autoevaluare împreună cu alte documente ale 

departamentului stau la baza completării Formularului de evaluare a cadrelor didactice de către 

directorul de departament şi stabilirea calificativului în funcţie de punctajul dobândit. 

Concluziile autoevaluărilor şi evaluărilor operate de directorii de departament vor fi incluse în 

„Raportul anual privind calitatea personalului didactic şi de cercetare” elaborat de Comisia de 

evaluare a performanţelor didactice şi de cercetare. 

 

 

Prezentul regulament a fost revizuit, actualizat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti din data de 13 septembrie 2012. 

 Regulamentul intră în vigoare de la data aprobării sale de către Senatul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti.  

 

 

Rector, 

Prof.univ.dr. Mircea Udrescu 
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ANEXA NR. 1 

 
FORMULAR DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE  

DE CĂTRE DIRECTORUL DE DEPARTAMENT 
 

FACULTATEA DE .................................................................. 

DEPARTAMENTUL ......................................................................... 

Anul universitar:..................................................................... 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE  

CADRULUI DIDACTIC EVALUAT 
 

Funcţia didactică  

Criteriu 
de 

evaluare 
Indicatori de performanţă 

SCALA DE 

APRECIERE 

NUMĂR DE 

PUNCTE 

ACORDAT 

1. Proiectarea 
şi planificarea 
activităţii 
didactice: 
produse 
curriculare 

 

1.1. Predarea unor discipline / cursuri noi 1    2    3   4   5  

1.2. Manuale universitare proprii şi / 
sau Suporturi pentru cursuri, 
seminarii, laboratoare, proiecte 

Unic autor 

1    2    3   4   5  Prim autor / coordonator 

Coautor 

1.3. Modernizarea tehnologiei 
didactice 

 Programe analitice ale 

cursurilor 
1    2    3   4   5  

 Dotări cu aparatură, 

echipamente, materiale, 

material auxiliar în scop 

didactic, inclusiv  soft,  

din surse proprii ale cadrului 

didactic 

1    2    3   4   5  

2. Cercetarea 
ştiinţifică 

2.1. Cărţi de specialitate, monografii, 
tratate publicate în edituri 
recunoscute CNCSIS  

Unic autor 

1    2    3   4   5  Prim autor / coordonator 

Coautor 

2.2. Articole/studii publicate în reviste 
de specialitate de circulaţie 
internaţională recunoscute (reviste 
cotate ISI sau indexate în baze de 
date internaţionale specifice 
domeniului, care fac un proces de 
selecţie a revistelor pe baza unor 
criterii de performanţă) 

Cotate ISI 

Unic autor 

1    2    3   4   5  

Prim autor / 

coordonator 

Coautor 

Indexate în 
baze de date 
internaţionale 

(B+) 

Unic autor 

Prim autor / 

coordonator 

Coautor 

2.3.Articole/studii publicate în reviste 
din ţară recunoscute în domeniu 
şi/sau  în reviste de specialitate 

(necotate ISI) / Străinătate 

Ţară, cotate 
B în 

clasificarea 
CNCSIS/ 

Străinătate 

Unic autor 

 
1    2    3   4   5  

Prim autor / 

coordonator 

Coautor 

 
Ţară, 

recunoscute 
în domeniu 

Unic autor 

Prim autor / 

coordonator 

Coautor 

2.4.Studii publicate în volumele unor  
Unic autor 1    2    3   4   5  



4 

 

manifestări ştiinţifice internaţionale sau 
naţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) 

 
Indexate în 

baze de date 
internaţionale  

Prim autor / 

coordonator 

Coautor 

 
 

Ţară 

Unic autor 

Prim autor / 

coordonator 

Coautor 

2.5. Premii ştiinţifice (acordate pe 
lucrări) 

Ministerul Educaţiei  / 

CNCSIS 1    2    3   4   5  

Alte premii 

2.6. Granturi/contracte de cercetare 
internaţionale obţinute prin competiţie 

Ca director  

1    2    3   4   5  

Ca membru 

2.7. Granturi/contracte de cercetare 
naţionale obţinute prin competiţie 

Ca director  

Ca membru 

2.8. Contracte cu mediul social şi de 
afaceri 

Ca director  

Ca membru 

2.9. Finalizarea şi susţinerea tezei de doctorat 1    2    3   4   5  

3. Recunoaş-
terea naţională 
şi 
internaţională 

3.1. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale 

1    2    3   4   5  

3.2. Membru în comisii de doctorat 

3.3. Membru în colective de redacţie ale unor reviste recunoscute 

3.4. Membru în comitete internaţionale pe program  

3.5. Membru în echipe de expertizare / evaluare a procesului 

educaţional şi de cercetare ştiinţifică  

3.6. Membru în consilii naţionale de specialitate 

3.7. Organizator de manifestări / colocvii / sesiuni / seminarii ştiinţifice 

naţionale / internaţionale  

1    2    3   4   5  3.8. Referent ştiinţific / expert naţional sau internaţional  

3.9. Membru în comisii de concurs pentru posturi didactice 

universitare 

4. Activitatea 
cu studenţii: 
relaţii 
educaţionale 

4.1.Organizarea şi conducerea de cercuri ştiinţifice studenţeşti   

1    2    3   4   5  
4.2. Relaţii de comunicare interpersonale şi de grup (disponibilitate 

pentru dialog şi interacţiune, sociabilitate etc) 

4.3. Cunoaşterea şi consilierea diferenţiată a studenţilor 

4.4. Sprijinirea şi participarea la activităţile studenţilor 

1    2    3   4   5  

4.5. Desfăşurarea de activităţi de tutoriat 

5. Activitatea 
în comunitatea 
academică. 
Participarea la 
dezvoltarea 
instituţională 

5.1. Numărul de lucrări de absolvire: licenţă (diplomă), disertaţie, 

doctorat conduse 

1    2    3   4   5  

5.2. Participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, 

organizate în Universitatea „Artifex” din Bucureşti  

5.3. Activitatea în comisii la nivel de departament, facultate şi 

universitate 

5.4. Contribuţii la elaborarea şi la implementarea politicilor şi a 

strategiilor de dezvoltare a facultăţii şi a universităţii  (proiecte de 

dezvoltare, rapoarte, activităţi în comisii de specialitate etc) 

5.5. Participarea la activităţi profesional-administrative: admitere, 

examene etc.  
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5.6. Consultanţă de specialitate acordată diferiţilor beneficiari 

(instituţii, organizaţii interesate) 
1    2    3   4   5  

5.7. Furnizarea de servicii (programe de formare, reconversie 

profesională etc) pentru beneficiarii externi 

Număr total puncte obţinut  

 

           

DATA:                                                                                  DIRECTOR DEPARTAMENT: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEMNIFICAŢIA PUNCTAJULUI 

1 2 3 4 5 

Foarte Slab Slab Mediu Bun Foarte Bun 

 

 

 

 

 

Calificativul dobândit pentru funcţiile: profesor şi conferenţiar 

1 - 17 18 - 34 35 - 51 52 - 68 69 - 85 

Foarte Slab Slab Mediu Bun Foarte Bun 

 

Calificativul dobândit pentru funcţiile: preparator, asistent şi lector 

1 - 13 14 - 26 27 - 39 40 - 52 53 - 70 

Foarte Slab Slab Mediu Bun Foarte Bun 

 

 


