UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
“VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

Anexa nr. 2

FIŞA DE AUTOEVALUARE ANUALĂ A
PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE
PERSONALULUI DIDACTIC

NUME ŞI PRENUME…………………………………………………………………………………………….. ..
FUNCŢIA…………………………………………………………………………………………………………….
DISCIPLINA………………………………………………………………………………………………………….
PRECIZARE:
a) Autoevaluarea NU ESTE COMPETIŢIONALĂ decât faţă de performanţele individuale
(personale).
b) Autoevaluarea este UN CRITERIU prevăzut ca element obligatoriu pentru a fi efectuat cu
periodicitate anuală, necesar pentru evaluările instituţionale ARACIS.
c) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare se va exprima printr-un număr întreg, fără
zecimale.
d) Toată documentaţia justificativă se va arhiva la nivelul disciplinei, fiind inclusă în evidenţe
opisate.
e) Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor celor 4 criterii de evaluare (TOTAL
CUMULAT = TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 ).
REZULTATUL EVALUĂRII
Criteriu

Componentele de bază
ale criteriului de evaluare

Punctaj

Obser
vaţii

2
1.1. Suport de cursuri universitare (autor/coautor) limba română
pentru studenţi în ultimii 5 ani
- în editura VB/lito UMFT
15 pct
- în edituri recunoscute CNCSIS
10 pct
Prezentarea PPT revizuită anual
5 pct

3

4

Nr.
crt

0
1.

1
Activit
ate
didacti
că

1.2. Suport de cursuri universitare (autor/coautor) limba străină pentru
studenţi în ultimii 5 ani
- în editura Victor Babeş /Lito UMFT
20 pct
- în edituri recunoscute CNCSIS
15 pct
Prezentarea PPT revizuită anual
7 pct
1.3. Suport de curs universitar (autor/coautor) pentru
rezidenţiat/master/postuniversitar/serie doctorală în ultimii 5 ani
- în editura Victor Babeş
15 pct
1

- în edituri recunoscute CNCSIS
Prezentarea PPT revizuită anual

10 pct
5 pct

1.4. Suporturi de studiu pentru seminarii, laboratoare, lucrări practice
(autor/coautor), in limba română în ultimii 5 ani
- în editura Victor Babeş / Lito UMFT
15 pct
- în edituri recunoscute CNCSIS
10 pct
Prezentarea PPT revizuită anual
5 pct
1.5. Suporturi de studiu pentru seminarii, laboratoare, lucrări practice
(autor/coautor) in limba străină în ultimii 5 ani
- în editura Victor Babeş /Lito UMFT
20 pct
- în edituri recunoscute CNCSIS
15 pct
Prezentarea PPT revizuită anual
7 pct
1.6. Premii pentru activitatea didactică

10 pct

1.7. Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți
- EXCELENT 5 pct
- FB
4 pct
- BINE
3 pct
- SUFICIENT 2 pct
1.8. Rezultatele evaluării colegiale
- EXCELENT
- FB
- BINE
- SUFICIENT

5 pct
4 pct
3 pct
2 pct

TOTAL 1
2.

Activit
ate de
cercet 2.1. Granturi/contracte de cercetare obţinute prin competiţie în ţară,
are
în calitate de director/responsabil proiect, în ultimii 5 ani
stiinţifi
1 grant/15 pct
că
Granturi/ contracte de cercetare obţinute prin competiţie, în calitate
de membru în colectiv în ţară, în ultimii 5 ani
1 grant /5 pct
2.2. Granturi/contracte de cercetare obţinute prin competiţie, în
calitate de director/responsabil proiect internaţional în ultimii 5 ani
1 grant 25 pct
Granturi/contracte de cercetare obţinute prin competiţie, în calitate
de membru în colectiv proiect internaţional în ultimii 5 ani
1 grant 10 pct
2.3. Brevete de invenţie (pe toata perioada activitatii)
1 brevet/10 pct
2.4. Lucrări in extenso în reviste indexate ISI Web of Knowledge
- reviste cu factor de impact <1
1art/10 pct
- reviste cu factor de impact >1
1 art/15 pct
2

2.5. Lucrări in extenso în reviste indexate ISI Proceedings 1art/5 pct
2.6 Lucrări in rezumat în reviste indexate ISI Web of Knowledge
- în volumul conferinţelor indexate ISI Proceedings 1rezumat/ 3 pct
- in reviste cu factor de impact
1rezumat/ 8 pct
2.7. Articole in extenso indexate BDI
1 art/5 pct
2.8. Cărţi în edituri internaţionale
- cărţi autor unic
- cărţi co-autor
- capitol de carte (cărţi cu mai mulţi autori)

25 pct
15 pct
10 pct/capitol

2.9. Cărţi în edituri CNCSIS
- cărţi autor unic
1 carte/15 pct
- cărţi co-autor
1 carte/10 pct
- capitol de carte (cărţi cu mai multi autori)
1 capitol/5 pct
2.10. Citare de lucrări în sistemul ISI Web of Knowledge (exclus
autocitarea)
1 cit - 10 pct
2.11. Membru în conducerea unor societăţi internaţionale
1 soc/ 15 pct
Membru în societăţi ştiinţifice internaţionale
1 soc/5 pct
2.12. Preşedinte societate naţională
1 soc/10 pct
Membru în conducere societăţi naţionale
1 soc/5 pct
Membru în societăţi ştiinţifice naţionale
1 soc/2 pct
2.13 Premii ştiinţifice ale academiilor ştiinţifice
15 pct
Premii ale conferinţelor stiinţifice internationale
15 pct
Premii ale conferinţelor stiinţifice naţionale
5pct
2.14 Lector invitat la conferinţe ştiinţifice
Internaţionale
Naţionale

1 prelegere/10 pct
1 prelegere/5 pct

TOTAL 2
3.

Activit
ate
organi
zatoric
ă

3.1. Coordonare de teme în cadrul cercurilor ştiinţifice
studenţeşti
1 temă /10pct
Membru în comitetul de organizare al manifestărilor ştiinţifice
studenţeşti (simpozioane, workshop-uri, congrese) 1 manif /5 pct
3.2. Coordonare lucrări prezentate de studenţi/ masteranzi/
doctoranzi la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
- doctorand 1 lucr/ 10 pct
- masterand 1 lucrare/ 10 pct
- student 1 lucrare /10 pct
3.3. Coordonare lucrări de licenţă
1 lucrare/8 pct
lucrare de dizertaţie (susţinută)
1 lucrare /10 pct
lucrare de doctorat (susţinută, validată)
1teza/15 pct
3.4. Membru în comitetul de organizare/lector la Şcoală de
vară/iarnă
10 pct/şcoală

3

3.5. Participarea la comisii în procesul educaţional :
admitere/licenţă/rezidentiat/evaluare instituţională/
calitate/etica/referent comisie doctorat/altele
3.6. Participarea în comisii profesionale:
specialitate/primariat/altele

1 com /15 pct

1 com/ 10 pct

3.7 Participare in proiecte POSDRU
Director 10 pcte
Membru 5 pct
3.8 Membru în comitete editoriale/ştiinţifice/reviewer
reviste indexate ISI Web of Knowledge
1 comit/15 pct
reviste BDI, B+
1 comit/10 pct
3.9 Presedinte/Membru în Comitete de organizare/ştiinţifice
conferinţe internationale
Presedinte în străinătate
1 comit /15 pct
Presedinte in ţară
1 comit/10 pct
Membru în strănătate
1 comit /10 pct
Membru în ţară
1 comit/5 pct
3.10 Presedinte/Membru în Comitete de organizare/ştiinţifice ale
conferinţelor naţionale
Preşedinte
1 conferinţă /10 pct
Membru
1 conferinţă /5 pct
TOTAL 3
TOTAL
CUMULAT
Semnatura,
Aprobat
Coordonator disciplină,
Semnătura……………………
Data……………………………
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