
Licență:
Master:

acordate obținute
A1 max 5 0
A2 max 5 0
A3 max 5 0
A4 max 5 0
A5 max 5 0
A6 max 5 0

A7 max 5 0

A8 max 5 0

A9
0,5/ 

student
consiliat

0

A10
0,5/ 

consultaţie
comunicare

0

0

Poziţie Stat de funcții:

TOTAL puncte de credit  (activitate didactică) - obligatoriu minimum 25 pct:

Registrul jurnal al 
activităților de consiliere 
didactică prestate 
(parteneriat student- 
profesor)/ Registrul jurnal 
al activităților de 
consultaţii/ tutoriat în 
context ID/ comunicare cu 
studenții, prestate 
(parteneriat student- 
profesor)
completate pentru 10 - 20 
studenţi/ masteranzi.

Rezultat

Cadru didactic:
Facultatea / Domeniul:

Fişe de prezență   conform 
stat de funcţii/ orar/   Listă 
activităţi repartizate la nivel 
de facultate

SISTEM DE AUTOEVALUARE A PERFORMANȚEI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CERCETARE   
(activităţi didactice, auxiliare proceselor educaţionale, de cercetare ştiinţifică și didactico - administrative)

Universitatea SPIRU HARET - 
Anul universitar 2021-2022

Puncte de credit
Activităţi didactice de bază (credite obligatorii):
Coordonator: Prorectorul pentru învățământ

Fișa de
 autoevaluare A
 (pondere 50%) Responsabili: Director departament -> Decan

2

Activităţi de predare (cursuri universitare) - obligatoriu (conform stat de funcții)
Activităţi de seminar - obligatoriu (conform stat de funcții)
Lucrări practice şi de laborator - obligatoriu (conform stat de funcții)
Îndrumare proiecte de an/ conducerea activităților didactico-artistice sau sportive - după caz

Prezența la activitățile didactico-administrative programate/ organizate la nivelul facultății (ședințe, manifestări 
științifice, instruiri etc., cu semnătură de participare) - obligatoriu

Norma didactică

Activități 
didactice 
auxiliare evaluate 
lunar

1

Activităţi de consultaţii/  tutoriat în context ID/ comunicare cu studenții, pe disciplină predată, la sediul facultății sau 
online - obligatoriu
Activitățile se desfășoară în parteneriat student - profesor pentru atingerea rezultatelor învățării și creșterea 
procentului de promovabilitate, inclusiv creșterea încrederii studenţilor faţă de universitate şi de mediul academic.
Activitatea (fișă de consultaţii/ colecție e-mail-uri, activitate susținută pe forum - listate) se înregistrează în 
"Registrul jurnal al activităților de consultaţii/ tutoriat în context ID/ comunicare cu studenții, prestate (parteneriat 
student- profesor) " - validat de către directorul departamentului și aprobat de către decanul facultății.

Activităţi de consiliere didactică specifice pentru domeniul postului ocupat - conform Anexa II la Ordinul comun 
M.E.C.T.S.- M.M.F.P.S. nr. 4469/ 12.06.2012 și nr. 1804/ 03.07.2012, desfăşurate la sediul facultății sau online. 
Activitatea se desfășoară în parteneriat student - profesor pentru atingerea rezultatelor învățării, determinarea 
continuării și finalizării studiilor și prevenirea abandonului şcolar - obligatoriu
Activitatea (fișă de consiliere/ colecție e-mail-uri, activitate susținută pe forum - listate) se înregistrează în 
"Registrul jurnal al activităților de consiliere didactică prestate (parteneriat student- profesor)"  - care este validat 
de către directorul departamentului și aprobat de către decanul facultății.

Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă/ disertaţiilor de master - după caz
Participarea la activităţi de evaluare pe parcurs, la examen sau la colocviu (programate) - obligatoriu

Titular, Director departament, Decan,

Semnătura __________________________ Semnătura __________________ Semnătura __________________

Utilizarea tehnologiilor moderne, a metodelor și a mediilor de învățare centrate pe student, cu accent pe formarea de 
competențe generale și specifice disciplinei predate - obligatoriu
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Licență: 0
Master: 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0
0

suport curs cu ISBN Editura:

suport curs cu ISBN autor:

elaborare disciplină nouă:

actualizare >50% disciplină existentă:

elaborare disciplină nouă:

actualizare >50% disciplină existentă:

chestionar nou aplicat:

chestionar actualizat >50% si aplicat:

elaborare disciplină nouă:

actualizare >50% disciplină existentă:

<- program de studii nou

<- program de studii existent

Poziţia: 0Statul de
funcții:

Universitatea SPIRU HARET FIŞA DE AUTOEVALUARE

B1

Elaborare/ actualizare manuale suport de curs, dezvoltare/ descriere/ prezentare studii de caz/ spețe și aplicații, 
lucrări practice/ software pentru aplicații de laborator în specialitatea postului didactic ocupat, pentru ZI/ FR/ ID, 
după caz;  (20 pct/ disciplină pentru elaborare manual suport curs - doar cu ISBN editură; 15 pct/ disciplină în rest - 
doar cu ISBN autor sau încărcate pe platforma Blackboard/ website/ biblioteca virtuală) - obligatoriu (conform stat 
de funcții) = minimum 15 puncte

Elaborare/ actualizare rezumat/ sinteză suport de curs/ modele de proiecte/ studii de caz/ spețe/ cursuri practice 
individuale/ partituri/ solfegii/ aplicații/ lucrări practice în specialitatea postului didactic ocupat publicate în format 
electronic pentru a fi încărcate pe platforma Blackboard/ website/ biblioteca virtuală (10 pct/ disciplină nouă; 5 pct/ 
actualizare peste 50% pt disciplină existentă) - obligatoriu (conform stat de funcții) = minimum 5 puncte

20 sau 15/ 
disciplină 0.00

B2

acordate

0

10 sau 5/ 
disciplină 0.00

0.00

1

B6
Elaborarea/ actualizarea fișei disciplinei/ programei analitice/ calendarului disciplinei/ planului de seminar 
(4 pct/ disciplină nouă; 2 pct/ actualizare peste 50% pt disciplină existentă) - obligatoriu (conform stat de funcții, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare - norme ARASCIS)

0.00

B5

B10 Îndrumător/ tutore de an. 3 0.00 0

B8

Coordonator/ director de program de studii licență/ masterat sau program de formare continuă (postuniversitar, 
CNFPA, CNFP), coordonator operațional (monitorizarea utilizării tehnologiilor moderne, a metodelor şi a mediilor 
de învățare centrate pe student de către fiecare cadru didactic titular, coordonarea şi monitorizarea organizării/ 
desfăşurării programelor de formare continuă, cu respectarea legislaţiei aplicabile în vigoare; coordonarea activității 
de editare a materialelor didactice).

3/ program 0.00

4 sau 2/ 
disciplină

Doi
coautori

Trei
coautori

Peste
trei autori

0 0 0

0 0 0

B7 Elaborare ghiduri de studii. (5 pct/ program de studii nou; 3 pct/ actualizare program de studii existent) 5 sau 3/ 
ghid

0

2 Activități 
desfășurate la 
nivel de facultate

0 0 0

B11 Responsabil pentru actualizarea secțiunii web a site-ului facultății (inclusiv în limbi străine) (1/ facultate). 10 0.00 0

B12 Responsabil cu actualizarea/ configurarea testelor pe platforma e-learning pentru facultate (1/ program de studiu/ 
sesiune de examene/ licență/ disertație/ admitere). 10/ sesiune 0.00 0

0.00

0
0 0 0

0 0

0 0 0

0.00

3/ program 0.00 0

Elaborare/ 
actualizare 
materiale 
didactice în 
ultimele două 
semestre 
universitare 
încheiate

Elaborare/ actualizare baterii/ seturi de teste/ subiecte/ exerciţii noi pentru evaluare pe parcurs/ examen/ colocviu/ 
licenta/ disertaţie. (2 pct/ disciplină nouă; 1 pct./actualizare peste 50% pt disciplină existentă) - obligatoriu (conform 
stat de funcții)

2 sau 1/ 
disciplină 0.00

B3

10/ 
activitate

Alte activități didactice auxiliare relevante organizate/ desfășurate cu acordul conducerii facultății și activități 
administrative reprezentative desfasurate la nivel de facultate, pe baza de programare (elaborare materiale de promovare 
programe de studii, realizare orare, programare examene în sesiuni de evaluare, permanenta admitere, gestionare relație cu 
absolvenții - alumni, gestionare relație cu angajatorii, administrare comunicare platforme media - Facebook etc,  acțiuni relevante de 
promovare pentru admitere, permanență facultate pe an universitar etc.)

4/ disciplină

0.00

obținute

B9 Responsabil/ coordonator de practică de specialitate/ program de studii.

Facultatea/ Departamentul: 0
Cadru didactic: 0

Fișa de autoevaluare 
B

(pondere 20%)

Activități didactice auxiliare: Puncte de credit

B13

Responsabili: Director departament -> Decan

Elaborare/ actualizare de chestionare privind îmbunătățirea activității de predare învățare, întâlniri ale cadrelor 
didactice cu angajatorii și studenții, pentru corelarea disciplinei cu cerințele pieței muncii.
- Raport privind calitatea activităților de predare învățare pe disciplină - aprobat în consiliul departamentului.  (3 
pct/chestionar nou aplicat; 1 pct/ chestionar actualizat peste 50% și aplicat) 

B4 Elaborare metode/ dezvoltare medii de învățare centrate pe student, cu accent pe formarea de competențe generale și 
specifice. 0

3 sau 1/ 
disciplină

Autor
unic

Coordonator: Prorector pentru învățământ
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0

0

0 0 0

0 0

0 0

0.00 0

4 Participare la 
întocmirea 
dosarelor de 
autoevaluare

3 Participare în 
comisii de 
examen

0B17 Membru al echipei de întocmire a dosarului de autoevaluare a programelor de studii universitare de licență/ masterat/ 
instituțional pt. autorizare/ reacreditare/ reevaluare.

10/
dosar 0.00

B14 Membru al comisiilor de admitere. 1/ 
participare 0.00 0

B15 Membru al comisiilor de licenţă/ disertație/ contestații. 1/ 
participare 0.00 0

B18 Membru al echipei de întocmire a dosarului de acreditare/ autorizare de către MEN/ ANC a programelor 
postuniversitare, CNFP sau CNFPA.

1/
dosar 0.00 0

Membru al comisiilor de absolvire postuniversitar, CNFP și/ sau CNFPA/ echivalare studii şi alte comisii de 
evaluare. 0.00 0

0 0 0

0

0 0

B20
Participare şi absolvire cursuri/ programe de studiu (instruire/formare) pentru dezvoltare profesională continuă, în 
domeniul de specialitate sau în domenii conexe postului ocupat (programe de masterat/ postdoctorale/ 
postuniversitare/ specializare/ perfecționare).

10/ 
program 
acreditat

0.00 0

B21 Certificat de competențe lingvistice (engleză, italiană, franceză, spaniolă, germană etc.) de nivel minimum B2  
(mediu)/ competenţe IT etc., recunoscute la nivel naţional, european sau internațional.

B16

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

5/
certificat 0.00

B19 Organizarea și îndrumarea de evenimente culturale/ artistice/ sportive (concert, spectacol, balul bobocilor, festivități 
de absolvire etc.), activități de voluntariat etc., în cadrul Universității Spiru Haret .

2/
eveniment

1/ 
participare

Titular,

TOTAL puncte de credit (activități didactice auxiliare) - minimum 25 puncte obligatorii:

0

Director departament, Decan,

Semnătura __________________________ Semnătura __________________ Semnătura __________________

5 Activități 
extracuriculare 
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Licență: 0
Master: 0

Poziţia: 0Statul de
funcții:

Universitatea SPIRU HARET FIŞA DE AUTOEVALUARE

Cadru didactic:

C3

Articole/ studii/ lucrări de specialitate care prezintă contribuţii științifice/ artistice/ literare originale, in extenso, 
publicate în reviste:
- categoriile C/D - pentru domeniul Informatică
-  indexate în BDI-uri, recunoscute în domeniul postului respectiv (domeniul Med Vet, Adm. Publica, Economice, 
Psihologie, Ed. Fiz., St. Educatiei, Drept, Filologie, Arhitectura, Muzică, Șt. Comunicării) , - inclusiv revistele 
publicate de USH
 prezentându-se cadru didactic la Universitatea Spiru Haret  = obligatoriu minimum 1 articol (autor unic/ 
coautor).

Articole/ 
realizări/ creaţii 
științifice/ 
artistice/ literare

1

Fișa de autoevaluare 
C 

(pondere 20%)

0

C5
Articole/ studii/ lucrări de specialitate care prezintă contribuţii științifice/ artistice/ literare originale, în domeniul 
postului ocupat, publicate în reviste/ volumele conferințelor neindexate în BDI-uri, publicate de Universitatea Spiru 
Haret  

5/ unitate/ 
autor

0

Activităţi de cercetare ştiinţifică:

Facultatea/ Departamentul:

C1

Articole/ studii/ lucrări de specialitate care prezintă contribuţii științifice originale, in extenso, publicate în reviste: 
- categoriile A*/A - pentru domeniul Informatică
- cotate ISI (cu factor de impact >= 0,1) pentru domeniile Med Vet, Adm. Publica, Drept, Psihologie, Ed. Fiz., St. 
Educatiei; prezentându-se cadru didactic la Universitatea Spiru Haret.

Responsabili: Director departament -> Decan

Articole/ studii/ lucrări de specialitate care prezintă contribuţii științifice originale, in extenso, publicate în reviste:
- categoria B - pentru domeniul Informatică
- cotate ISI (cu factor de impact < 0,1) pentru domeniile Med Vet, Adm. Publica, Economice, Psihologie, Ed. Fiz., St. Educatiei, 
Drept, Filologie, Arhitectura, Muzică, Șt. Comunicării
prezentându-se cadru didactic la Universitatea Spiru Haret = obligatoriu minimum 1 articol (autor unic/ coautor) = 2 articole/ 
studii/ lucrări de specialitate care prezintă contribuţii științifice/ artistice/ literare originale, in extenso, publicate în reviste:
- categoriile C/D - pentru domeniul Informatică
-  indexate în BDI-uri, recunoscute în domeniul postului respectiv (domeniul Med Vet, Adm. Publica, Economice, 
Psihologie, Ed. Fiz., St. Educatiei, Drept, Filologie, Arhitectura, Muzică, Șt. Comunicării), - inclusiv revistele publicate de 
USH .

Autor
unic

0

0

acordate

10/ 
unitate/ 
autor

0.00 0

0.00
50/ 

unitate/ 
autor

obținute

Numărul lucrărilor publicate ca autor 
unic sau coautori

Trei
coautori

Peste
trei autori

Doi
coautori

Puncte de credit

0 0

0 0

20/ 
unitate/ 
autor

0.00

0

C2

C4 3/ unitate/ 
autor 0.00

Articole/ studii/ lucrări de specialitate care prezintă contribuţii științifice/ artistice/ literare originale, in extenso, 
publicate în reviste recunoscute în domeniul postului ocupat, prezentându-se cadru didactic la Universitatea Spiru 
Haret .

0.00

0

0

0

Coordonator: Prorector pentru cercetare ştiinţifică

0

0

0

0

0

0

0.00 0

0 0

0

0

0

C6 Articole/ studii/ lucrări de specialitate care prezintă contribuţii științifice/ artistice/ literare originale, în domeniul 
postului ocupat, publicate în revista Opinia Națională.

5/ unitate/
autor

0
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acordate obținute Autor
unic

Doi
coautori

Trei
coautori

Peste
trei autori

0

0

0

0.00

0

00

10/
unitate/ 
autor

15/
unitate/ 
autor

0.00 0 0 0 0

0 0

0.00 0 0 0

0.00 0

0

0 0

0

15/ 
unitate/ 
autor

1

C7 Articole/ studii/ lucrări de specialitate publicate în volumele conferințelor naționale sau internaționale, indexate ISI 
proceedings (cu ISBN sau ISSN), prezentându-se cadru didactic la Universitatea Spiru Haret 

C8
Articole/ studii/ lucrări de specialitate publicate în reviste/ lucrări de referință/ enciclopedii/ dicționare etc. sau în 
volumele conferințelor naţionale sau internaţionale, indexate BDI, recunoscute în domeniul postului ocupat (cu ISBN 
sau ISSN), prezentându-se drept cadru didactic la Universitatea Spiru Haret .

Articole/ studii/ lucrări de specialitate publicate în reviste/ lucrări de referință/ enciclopedii/ dicționare etc. sau în 
volumele conferințelor naționale sau internaționale, recunoscute în domeniul postului ocupat, prezentându-se cadru 
didactic la Universitatea Spiru Haret sau organizate de facultăţile Universităţii Spiru Haret .

Cărți de specialitate/ tratate/ monografii etc. în domeniul postului ocupat, publicate în țară, la edituri recunoscute ca 
unic autor sau în colectiv, inclusiv la Editura Fundaţiei România de Mâine , în calitate de cadru didactic la 
Universitatea Spiru Haret .

Publicații de 
specialitate Cărți de specialitate/ tratate/ monografii etc. în domeniul postului ocupat, publicate în străinătate, la edituri de 

prestigiu, ca unic autor sau în colectiv, înregistrate pe DVD, în calitate de cadru didactic la Universitatea Spiru 
Haret .

2

Realizări/ creaţii artistice- recital în calitate de compozitor, solist, membru în jurii de specialitate naţionale, 
consemnate în presă şi mijloacele mass- media pentru calitatea şi valoarea lor artistică/ înregistrate pe DVD, în 
calitate de cadru didactic la Universitatea Spiru Haret

Activităţi de cercetare ştiinţifică:

2/ unitate/  
autor

25/ 
unitate/ 
autor

0.00 0

C12
Realizări/ creaţii artistice- spectacol, în calitate de compozitor, dirijor, solist, consemnate în presă şi mijloacele mass- 
media pentru calitatea şi valoarea lor artistică/ înregistrate pe DVD, în calitate de cadru didactic la Universitatea 
Spiru Haret .

0.00 0

C9

0C10

0.00 0

Realizări, brevete invenţii/inovaţii, premii ştiinţifice obţinute la nivel naţional/ internaţional, creaţii artistice tip 
concert/ spectacol/ concurs (în calitate de compozitor, dirijor, solist, membru în formaţie camerală), membru în jurii 
internaţionale de specialitate, consemnate în presă şi mijloacele mass-media pentru calitatea şi valoarea lor artistică/ 
înregistrate pe DVD,  în calitate de cadru didactic la Universitatea Spiru Haret .

15 unitate/
autor

Articole/ 
realizări/ creaţii 
științifice/ 
artistice/ literare

C13

10/ 
unitate/
 autor

0 0

0.00 0 0 0

0 0

25/ 
unitate/ 
autor

C14

0

C11
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acordate obținute Autor
unic

Doi
coautori

Trei
coautori

Peste
trei autori

0

0.00

0.00 0 0 0 0

0 0 0 0

5/ unitate/ 
autor 0.00 0 0 0 0

0.00 0 0 0 0

10/ 
unitate/  
autor

0.00 0 0

3/ unitate/  
autor

0

0.00 0 0 0 0

15/ 
unitate/ 
autor

0

C15 Coordonator cărți de specialitate publicate la edituri de prestigiu sau la edituri recunoscute în domeniul postului 
ocupat,  inclusiv la Editura Fundaţiei România de Mâine , în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret .

Studii/ capitole în cărți de specialitate/ tratate/ monografii etc. în domeniul postului ocupat, publicate la edituri 
recunoscute în domeniul postului ocupat, inclusiv la Editura Fundaţiei România de Mâine,  în calitate de cadru 
didactic la Universitatea Spiru Haret .

Publicații de 
specialitate

C20 Citări ale publicațiilor cadrului didactic în cărți de specialitate sau în volume colective, publicate în strănătate,  în 
calitate de cadru didactic la Universitatea Spiru Haret .

Activităţi de cercetare ştiinţifică:

3

C21

3/ unitate/  
autor

5/ unitate/ 
autor

2

2/ unitate/  
autor

Citări ale publicațiilor cadrului didactic în cărți de specialitate sau în volume colective, publicate în țară, la edituri 
recunoscute în domeniul postului ocupat, în calitate de cadru didactic la Universitatea Spiru Haret .

C19 Citări ale publicațiilor cadrului didactic în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor indexate BDI 
recunoscute în domeniul postului, în calitate de cadru didactic la Universitatea Spiru Haret .

C18 Citări ale publicațiilor cadrului didactic în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor indexate ISI, în 
calitate de cadru didactic la Universitatea Spiru Haret .

C16 Studii/ capitole în cărți de specialitate/ tratate/ monografii etc. în domeniul postului ocupat, publicate în străinătate, 
la edituri de prestigiu, în calitate de cadru didactic la Universitatea Spiru Haret .

C17

0.00 0 0 0

Citări în 
publicatii in 
conformitate cu 
"Standardele 
minimale si 
obligatorii pentru 
conferirea 
titlurilor 
didactice"
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C22 20/ unitate 0 0

C23 10/ unitate 0 0

C24 5/ unitate 0 0

C25 3/ unitate 0 0

C26 2/ unitate 0 0

C27 25/
eveniment 0 0

C28 20/
eveniment 0 0

C29 4/
conferință 0 0

C30 15/
eveniment 0 0

C31 10/
eveniment 0 0

C32 10/ 
participare 0 0

C33 5/ 
participare 0 0

C34 3/ unitate 0 0

C35 2/ unitate 0 0

C36 1/ unitate 0 0

C37 15 0 0

Recenzor/ referent/ prefaţator științific pentru reviste sau manifestări științifice, indexate ISI, având afilierea 
instituțională la Universitatea Spiru Haret .

Editor de lucrări de specialitate/ coordonator de colecții de lucrări publicate la edituri cu prestigiu în domeniu sau de 
reviste neindexate, având afilierea instituțională la Universitatea Spiru Haret ; editor șef/ editor șef adjunct de reviste 
neindexate publicate de o entitate din structura spațiului universitar Spiru Haret (Facultate USH, FRM, MMRM 
etc.).

Activități în domeniul  de cercetării științifice desfășurate la nivel de facultate/ universitate  (director Centru de 
cercetare, coordonator/ responsabil Erasmus,  elaborare documentație acreditare/ reacreditare HR etc.)

Organizator, la Universitatea Spiru Haret, de manifestări științifice (conferinţe, paneluri, workshop-uri, seminarii, 
mese rotunde, dezbateri științifice, expoziții, spectacole, concerte, recitaluri etc.) naționale sau internaționale 
neindexate.

Recenzor/ referent/ prefaţator științific pentru reviste sau manifestări științifice, neindexate, având afilierea 
instituțională la Universitatea Spiru Haret .

4 Membru în 
colectivele de 
redacție sau 
comitetele 
științifice ale 
revistelor sau 
manifestărilor 
științifice. 
Organizator de 
manifestări 
științifice/ 
recenzor pentru 
reviste și 
manifestări 
științifice 
naționale indexate 
ISI sau în BDI 
recunoscute în 
domeniul 
postului.  
Participări, din 
partea 
Universităţii 
Spiru Haret , la 
alte tipuri de 
evenimente/ 
activităţi de 
cercetare în 
domeniul postului 
ocupat.

Organizator de manifestări științifice  (conferinţe şi paneluri) indexate BDI recunoscute în domeniul postului, în ţară 
sau în străinătate, prezentându-se cadru didactic la Universitatea Spiru Haret .
Moderator/ keynote speaker, la conferinţe naţionale sau internaţionale, prezentându-se cadru didactic la Universitatea 
Spiru Haret .

Participarea, din partea Universităţii Spiru Haret , în calitate de "Visiting Professor", la universităţi din străinătate. 
Participarea, din partea Universităţii Spiru Haret , pe bază de invitaţie, la conferinţe/ prelegeri/ cursuri desfăşurate la 
alte universităţi. Participarea, din partea Universităţii Spiru Haret , la burse de studii/ cercetare/ documentare.
Perfecţionarea metodelor de predare şi învăţare prin participarea la programe de schimb de cadre didactice de tip 
Socrates, Mobilități ERASMUS etc.

Membru în colectivele editoriale/ de redacție sau comitetele științifice ale revistelor sau manifestărilor științifice, 
naționale sau internaționale neindexate, având afilierea instituțională la Universitatea Spiru Haret .

Organizarea și îndrumarea de sesiuni științifice studențești/ simpozioane/ conferințe/ mese rotunde/ cercuri ştiinţifice 
studenţeşti/ concerte studenţeşti/ spectacole studenţeşti, care au ca rezultat publicații în buletine științifice cu ISBN/ 
ISSN sau în volume dedicate activității organizate în cadrul facultății.

Editor de lucrări de specialitate/ coordonator de colecții de lucrări publicate la edituri cu prestigiu internațional  sau 
de reviste indexate ISI/ BDI recunoscute, având afilierea instituțională la Universitatea Spiru Haret;  editor șef/ editor 
șef adjunct de reviste indexate ISI/ BDI  publicate de o entitate din structura spațiului universitar Spiru Haret 
(Facultate USH, FRM, MMRM etc.).

Organizator de manifestări științifice (conferinţe şi paneluri) indexate ISI, în ţară sau în străinătate, prezentându-se 
cadru didactic la Universitatea Spiru Haret .

Membru în colectivele editoriale/ de redacție sau comitetele științifice ale revistelor sau manifestărilor științifice, 
indexate ISI, având afilierea instituțională la Universitatea Spiru Haret .

Membru în colectivele editoriale/ de redacție sau comitetele științifice ale revistelor sau manifestărilor științifice, 
indexate BDI recunoscute în domeniul postului, având afilierea instituțională la Universitatea Spiru Haret .

Recenzor/ referent/ prefaţator științific pentru reviste sau manifestări științifice, indexate BDI recunoscute în 
domeniul postului, având afilierea instituțională la Universitatea Spiru Haret .
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C38 50/
proiect 0 0

C39 40/
proiect 0 0

C40 40/
proiect 0 0

C41 20/
proiect 0 0

C42 50/
proiect 0 0

C43 40/
proiect 0 0

C44 40
proiect 0 0

C45 20/
proiect 0 0

C46 25/
proiect 0 0

C47 20/
proiect 0 0

C48 20/
proiect 0 0

C49

10/
proiect/ 
contract/ 
activitate

0 0

0.00

Coordonarea unui proiect național, ca manager/ director/ responsabil partener, finanţat cu peste 100.000 lei, 
Universitatea Spiru Haret  fiind solicitant sau partener. Asigurarea sustenabilității unui proiect implementat.

Coordonarea unui proiect internațional, ca manager/ director/ responsabil partener, finanţat cu peste 100.000 Euro, 
Universitatea Spiru Haret  fiind solicitant sau partener. Asigurarea sustenabilității unui proiect implementat.

Participare, din 
partea 
Universităţii 
Spiru Haret, în 
echipe de scriere, 
management și 
implementare 
proiecte/ 
contracte/ alte 
activităţi de  
cercetare sau 
asimilate. 

Semnătura __________________________ Semnătura __________________ Semnătura __________________

Titular, Director departament,

5

Membru în echipa de scriere a unui proiect internațional, finanţat cu până la 100.000 Euro, Universitatea Spiru 
Haret  fiind solicitant sau partener. Pentru proiecte nefinanţate se acordă jumătate din punctaj.
Membru în echipa de scriere a unui proiect național, finanţat cu peste 100.000 lei, Universitatea Spiru Haret  fiind 
solicitant sau partener. Pentru proiecte nefinanţate se acordă jumătate din punctaj.

Coordonarea unui proiect internațional, ca manager/ director/ responsabil partener, finanţat cu până la 100.000 Euro, 
Universitatea Spiru Haret  fiind solicitant sau partener. Asigurarea sustenabilității unui proiect implementat.

0

Membru în echipa de scriere a unui proiect internațional, finanţat cu peste 100.000 Euro, Universitatea Spiru Haret 
fiind solicitant sau partener. Pentru proiecte nefinanţate se acordă jumătate din punctaj.

Membru în echipa de scriere a unui proiect național, finanţat cu până la 100.000 lei, Universitatea Spiru Haret  fiind 
solicitant sau partener. Pentru proiecte nefinanţate se acordă jumătate din punctaj.

TOTAL puncte de credit (activități de cercetare științifică) - minim 50 puncte obligatorii:

Membru în echipa unui proiect național, finanţat cu până la 100.000 lei, Universitatea Spiru Haret  fiind solicitant 
sau partener. Membru în echipa de realizare a unui alt tip de contract de cercetare ştiinţifică (competiţie sau 
negociere) - finalizat. Membru în echipa de implementare a unui alt tip de activitate de cercetare ştiinţifică/ asimilată 
acestora (temă/ proiect intern) -  finalizată - obligatoriu 2 activitate/ cadru didactic / an universitar
Pentru proiectele partţial finalizate, nefinalizate sau nefinanţate se acordă jumătate din punctaj, cu excepţia temelor/ 
proiectelor interne, care trebuie să se finalizeze cu rezultate certe, cunatificabile/ măsurabile.

Coordonarea unui proiect național, ca manager/ director/ responsabil partener, finanţat cu până la 100.000 lei, 
Universitatea Spiru Haret  fiind solicitant sau partener. Asigurarea sustenabilității unui proiect implementat.
Membru în echipa unui proiect internațional, finanţat cu peste 100.000 Euro, Universitatea Spiru Haret  fiind 
solicitant sau partener.
Membru în echipa unui proiect internațional, finanţat cu până la 100.000 Euro, Universitatea Spiru Haret  fiind 
solicitant sau partener.
Membru în echipa unui proiect național, finanţat cu peste 100.000 lei, Universitatea Spiru Haret  fiind solicitant sau 
partener.

Decan,
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Licență: 0
Master: 0

D1 1 0 0

D2 1 0 0

D3 1 0 0

D4 1 0 0

D5 1/ comisie 0 0

D6 1 0 0
D7 1 0 0

D8 1 0 0

D9 1 0 0

D10 10/ unitate 0 0

D11 1/ unitate 0 0

0

Poziţia: 0Statul de
funcții:

Universitatea SPIRU HARET FIŞA DE AUTOEVALUARE
a rezultatelor şi a performanţelor activităţilor didactice auxiliare proceselor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică

Anul universitar 2016-2017

TOTAL puncte de credit (alte activități):

Cadru didactic:

Membru al consiliului departamentului din facultate.

Coordonator de doctorat/ membru în comisii de doctorat.

Membru al Consiliului ARACIS/ cadru didactic participant în comisii de evaluare ARACIS din partea Universităţii 
Spiru Haret, pe domeniul postului ocupat sau pe domenii conexe.

Puncte de credit

Membru al consiliului facultăţii.

Membru în academii/ organisme naţionale sau internaţionale de specialitate/asociaţii sau societăţi profesional - 
ştiinţifice, în domeniul postului ocupat.

Membru al comisiei de calitate - CEAC/ audit - CAIC la nivel de facultate. Membru în alte comisii/ structuri 
constituite la nivel de facultate/ universitate (responsabil centru ProBusiness -SAS pe facultate etc.).

acordate

Președinte/ membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior la Universitatea Spiru 
Haret .

Decan,

Semnătura __________________Semnătura __________________________

Coordonator: Prorectorul cu probleme organizatorice

Semnătura __________________

Elaborarea, respectiv actualizarea şi obţinerea aprobării pentru modificări ale regulamentelor/ procedurilor/ 
metodologiilor Manualului Calităţii la Universitatea Spiru Haret .

Expert evaluator ARACIS/ CNCIS/ ANCS etc.

Membru al Agenţiei Naţionale a Calificărilor în Învăţământul Superior.

Membru al senatului universitar/ alte comisii/ structuri constituite la nivel de universitate.

0
0

Titular,

Implicare în 
activităţi privind 
educația

2

Director departament,

Responsabili: Director departament -> Decan

Fișa de autoevaluare 
D

(pondere 10%)

Activități în interesul facultății/ universității/ învățământului:

Facultatea/ Departamentul:

obținute
Rezultate

Membru structuri 
de conducere și 
participare la 
activitati 
administrative, la 
nivel de facultate/ 
universitate

1
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