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Universitatea de Vest din Timişoara 
 

Fişă de evaluare individuală periodică a cadrelor didactice din UVT  
- proiect – 

 
 
Nr.crt. Criteriu Punctaj 

A. Cercetare ştiințifică   
A.I Rezultatele cercetării ştiințifice  

A.I.1 Lucrari indexate ISI Web of Knowledge, din care:  
A.I.1.1 Reviste cu factor de impact calculat {(100pct/nr 

autori.)x(1.5+factor de impact)}   

A.I.1.2 Reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social 
Sciences) (50pct./număr de autori)   

A.I.1.3 Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings) 
(50pct./număr de autori)   

A.I.2 Articole indexate BDI (bazele de date indexate sunt 
particularizare pe domenii potrivit CNATDCU)    

A.I.2.1 Baze de date clasificate B(conform clasificării din cadrul 
domeniului) (50pct./număr de autori)  

A.I.3 Carti/volume editate 0,5pct x x număr de pagini)]/număr de 
editori   

A.I.4 Cărţi la edituri internaţionale, din care:  
A.I.4.1 Cărţi/capitole de cărți [(2pct./pagină x număr de 

pagini)]/număr de autori   

A.I.5 Cărţi la edituri CNCSIS, din care:  
A.I.5.1 Cărţi/capitole de cărți [(1pct./pagină x număr de 

pagini)]/număr de autori   

A.I.6 Lucrări invitate si sustinute la congrese, conferinţe (key 
speaker, invited speaker, plenary speaker) din care:  

A.I.6.1 Internaţionale (20pct./lucrare/număr de autori)   
A.I.6.2 Naţionale (10pct./lucrare/număr de autori)   

A.I.9 Brevete/invenţii/patente (100 pct./brevet, invenţie sau patent)   
A.I.10 Citări (fara autocitari)   

A.I.10.1 ISI (20x/Nr.autori articol citat)x(1.5+factorul d eimpact al 
revistei care citeaza)  

A.I.10.2 Altele decât cele ISI (1pct./număr de autori)  
A.II Asigurarea resurselor necesare activităţii de cercetare 

ştiinţifică/creaţie artistică  

A.II.1 Fonduri atrase prin proiecte  
A.II.1.1 Contracte internaţionale castigate prin competitie - director de 

proiect 100 pct, coordonator national 75 pct, responsabil de 
echipa 50 pct,. Membru 25 pct. 
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A.II.1.2 Contracte naţionale – castigate prin competitie - director de 
proiect 50 pct, responsabil de echipa 20 pct,. membru 10 pct.  

A.II.2 Fonduri atrase din contracte cu terţi(mediu socio-economic)  
A.II.2.1 Contracte internaţionale - director de proiect (20pct./25.000 

Euro/an)  

A.II.2.2 Contracte internaţionale -  membru al echipei proiectului 
(5pct./25.000 Euro/an)  

A.II.2.3 Contracte naţionale - director de proiect (10pct./100.000 
Lei/an  

A.II.2.4 Contracte naţionale -  membru al echipei proiectului 
(3pct./100.000 Lei/an)  

A.II.3 Premii şi medalii, din care:  
A.II.3.1. Internaţionale (100pct./distincție)  
A.II.3.1. Naţionale (50 pct./distincție)  
A.II.3.2 Locale (1 pct./distincţie)   

A.II.4 Comitete editoriale/ştiintifice reviste, inclusiv referent  
A.II.4.1 Comitet editorial al unei reviste indexate ISI Web of 

Knowledge  cu factor de impact (Web of Science) 
(20pct./revistă) 

 

A.II.4.2 Comitet editorial al unei reviste indexate ISI Web of 
Knowledge fara factor de impact (Web of Science) 
(10pct./revistă) 

 

AII. 4.3.  Comitet editorial al unei reviste neindexate ISI Web of 
Knowledge (Web of Science) (5pct./revistă)  

A.II4.4 Recenzor al unei reviste indexate ISI Web of Knowledge cu 
factor de impact (Web of Science) (5pct./recenzie)  

A.II4.5 Recenzor al unei reviste indexate ISI Web of Knowledge fara 
factor de impact (Web of Science) (3pct./recenzie)  

A.II.4.4 Recenzor al unei reviste neindexate ISI Web of Knowledge 
(Web of Science) (2pct./recenzie)  

A.II.5 Participari la  conferinţe   
A.II.5.1 Participari la  conferinţe internaţionale (20pct./lucrare/nr 

autori)  

A.II.5.2 Participari la conferinţe naţionale (10pct./lucrare/nr autori)  
A.II.6 Profesor/ cercetător invitat la universităţi sau la institute de 

cercetare din străinătate pentru activitate de cercetare 
(25pct./activitate) 

  

B. Activitate didactică  
B.I. Cursuri noi distincte cuprinse în planul de învăţământ, din 

care în:   

B.I.1 Limba română (10pct.)   
B.I.2 Altă limbă (15pct.)   
B.II Seminarii şi laboratoare noi distincte cuprinse în planul de 

învăţământ, din care în:  

B.II.1 Limba română (5pct.)  
B.II.2 Altă limbă (10pct.)  
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B.III Cursuri, culegeri de probleme, lucrări de laborator noi 
publicate la:  

B.III.1 Tipografia Universităţii şi edituri neacreditate CNCSIS 
(0.5pct x număr de pagini)/număr de autori   

B.III.2 O editură acreditată CNCSIS (0.75pct x număr de 
pagini)/număr de autori   

B.III.3 Editură din străinătate (1pct x număr de pagini)/număr de 
autori   

B.IV Susţinere de prelegeri în străinătate/visiting professor, 
inclusiv mobilitate Erasmus (20pct./prelegere sau vizită sau 
mobilitate) 

  

       B.V Profesor invitat în ţară (5pct./invitație)  
C Activitate managerială şi de suport  

C.I Organizator al unor conferinţe, membru al comitetului de 
organizare a unor conferinţe, membru comitet  ştiinţific, din 
care:  

 

C.I.1 Internaţionale (10pct./manifestare)  
C.I.2 Naţionale (5pct./manifestare)  
C.II Creare de laboratoare/ateliere/centre de cercetare  

C.II.1 Poziţii nou create pentru seniori/titulari (30 pct./poziţie)  
C.II.2 Poziţii nou create pentru tineri (20 pct./poziţie)  
C.III Membru în conducerea unor asociaţii/societăţi profesionale, 

din care:  

C.III.1 Internaţionale (20pct./asociaţie sau societate)  
C.III.2 Naţionale (10pct./asociaţie sau societate)  

C.IV Editor de volume sau secretar de redacţie la:  
C.IV.1 Conferinţă internaţională/revistă internaţională 

(20pct./conferință sau revistă)  

C.IV.2 Conferinţă naţională/revistă naţională (10pct./conferință sau 
revistă)  

C.V Funcţii de conducere  
C.V.1 Membru în consiliul departamentului, consiliul şcolii 

masterale, consiliul școlii doctorale, CEAC, DEAC, 
responsbail ERASMUS (10pct./membru) 

 

C.V.2 Membru în Consiliul facultăţii (10pct./membru)   
C.V.3 Membru în Senatul UVT (10pct./membru)   
C.VI Activităţi administrative şi de suport  

C.VI.1 Realizarea statelor de funcţiuni, acoperiri, borderouri la nivel 
de catedră/departament,  promovare departament, tutori de an, 
  administrare site (10pct./an/activitate)  

 

C.VI.2 Realizarea orarului,  (10pct./an/activitate)   
C.VI.3 Organizarea de conferinte pentru studenti, concursuri pentru 

elevi (10pct./an/activitate)  

C.VII.4 Alte activităţi în interesul instituției (5pct./an/activitate)  
  


