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Nr. 210/15.07.2021 

Fișa de autoevaluare pt. SALAR DE MERIT1 

și 

(Fișa planului individual de carieră academică 

ANEXA I.  

FIȘA CRITERIILOR/INDICATORILOR CU ECHIVALENTUL ÎN PUNCTE DE CREDITE ȘI ORE DE LUCRU PT. ÎNTOCMIREA PLANULUI INDIVIDUAL DE CARIERĂ 

și 

ANEXA I. FIȘA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE ȘI CERCETĂTORILOR DIN) 
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI 

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică 

Departamentul de Teologie Reformată și Muzică 

1. Numele și prenumele cadrului didactic evaluat:  ........................................ 

2. Funcția didactică/ □ asistent  □ lector  □  conferențiar  □ profesor 

 

3. Perioada evaluată:  ............................................. 

 

                                                           
1 Pt. Fișa de autoevaluare pts alar de merit: persoana evaluată va acorda un punctaj separat pentru fiecare criteriu îndeplinit, conform punctajului atașat în coloana din 
stânga (B.), înmulțit cu nr. cazurilor (dacă criteriul respectiv are cazuri multiple, de ex. ”teze de licență coordonate”)  La punctaj criteriile care reprezintă atribuții 
remurerate prin granturi sau indemnizații de conducere nu se iau în considerare 
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Tabel 1. Indicatori reper2. 

Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 

DIMENSIUNE ȘTIINȚIFICĂ/CREAȚIE ARTISTICĂ/PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ3 
Articole științifice     

1. Reviste cotate ISI 30 p 240   

                                                           
2 Pentru predictibilitate în privința realizării a planului, se recomandă ca atribuirea de sarcini din cadrul UBB cuprinse în prezentul tabel (de ex. membru în comisie de licență) 

să se facă pe o perioadă de cel puțin 

3 ani. 
3 Se preiau integral itemii din baza de date Managementul activității academice/științifice UBB, capitolele Activitate de cercetare, Prestigiu științific și Creație artistică sau 
performanță sportivă, Centre de cercetare și se listează separat2 (datele neîncărcate la platformă nu se iau în considerare)- punctajul se face conform punctajului stabilit în 
coloana din stânga (n indică numărul de autori ai unei publicaţii, la care candidatul este autor sau coautor) 
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
2. Reviste cotate ISI (ISI proceding) 25 p 200   
3. În reviste ERIH 20 p 160   
4. Reviste din România cotate CNCS A, în 

limbă de circulaţie internaţională 
20 p 160   

5. Alte reviste din străinătate în BDI sau 

reviste de specialitate prestigioase, CNCS A 
10 p  80   

6. Reviste din România cotate CNCS B, în 

limbă de circulaţie internaţională 
10 p 80   

7. Reviste din România cotate CNCS B, în 

limba română sau în cele ale naţionalităţilor 

conlocuitoare altele decât germana 

4 p  32   

8. Reviste din România cotate CNCS C, în 

limbi de circulație internațională 
3 p  24   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
9. Reviste din România cotate CNCS C, în 

limba română sau în cele ale naţionalităţilor 

conlocuitoare altele decât germana 

2 p  16   

10. Reviste românești tipărite de către centre 

bisericești, unde există școală doctorală, în limbă de 

circulaţie internaţională 

3 p  24   

11. Reviste românești tipărite de către centre 

bisericești, unde există școală doctorală, în limba 

română sau în cele ale naționalităților conlocuitoare 

altele decât germana 

2 p  16   

Cărți, monografii științifice, cursuri universitare    
1. La edituri prestigioase din străinătate prima ediție 300 p 2400   
2. La edituri prestigioase din străinătate (traducerea primei 200 p 1600   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
editii) 

3. La edituri din străinătate 150 p 1200   
4. La edituri româneşti din categoria CNCS A, precum şi 

cele în limbă de circulaţie internaţională la edituri 

româneşti CNCS B 

150 p 1200   

5. La edituri româneşti din categoria CNCS B, în limba 

română sau a unei naţionalităţi conlocuitoare (alta decât 

germana) si la Misztótfalusi Nyomda, Protestáns 

Teológiai Intézet 

100p 800   

6. La edituri româneşti din categoria CNCS C / neindexate 

de CNCS, în limbă de circulaţie internaţională 
75 p 600   

7. La edituri româneşti din categoria CNCS C / neindexate 

de CNCS, în limba română sau a unei naţionalităţi 

conlocuitoare, alta decât germana 

50 p  400   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
Studii în volume colective    

1. La edituri prestigioase din străinătate într/o limbă de 

circulație (prima ediție) 
20 p 160   

2. La edituri din străinătate 16 p 128   
3. La edituri româneşti din categoria CNCS A 12 p 96   
4. La edituri româneşti din categoria CNCS B, în 

limbă de circulaţie internațională 
10 p 80   

5. La edituri româneşti din categoria CNCS B, în 

limba română sau a unei naţionalităţi conlocuitoare, 

alta decât germana aici apartin si cele de la 

Misztótfalusi Nyomda, Protestáns Teológiai Intézet 

8 p 64   

6. La edituri româneşti din categoria CNCS C / 

neindexate CNCS, în limbă de circulaţie 
8 p 64   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
internaţională 

7. La edituri româneşti din categoria CNCS C / 

neindexate CNCS, în limba română sau a unei 

naţionalităţi conlocuitoare, alta decât germana 

2 p 16   

Lucrări publicate în volume ale manifestărilor științifice  Ibidem cu indicatorul anterior  
 Studii introductive şi postfeţe (cu caracter ştiinţific); Aparat 

critic 
   

1. La edituri din străinătate (pentru câte 25 pagini 

format B5 / 30 de pagini format A5) 
10 p 80   

2. La edituri româneşti din categoria CNCS B (pentru 

câte 25 pagini format B5 / 30 de pagini format A5) 
6 p 48   

3. La edituri româneşti din categoria CNCS C / 

neindexate CNCS, cf. Obs. 7 (pentru câte 25 pagini 
2 p 16   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
format B5 / 30 de pagini format A5). 

Recenzii    
1.Reviste cotate ISI / ERIH 4 p 32   
2.Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste teologice 

prestigioase 
4 p 32   

3.Reviste din România cotate CNCS B, în limbă de 

circulaţie internaţională 
4 p 32   

4. Reviste din România cotate CNCS B, în limba română sau 

în cele ale naţionalităţilor conlocuitoare altele decât germana 
1 p 8   

5. Reviste din România cotate CNCS C, în limbă de 

circulaţie internaţională 
1 p 8   

6. Reviste din România cotate CNCS C, în limba română sau 

în cele ale naţionalităţilor conlocuitoare altele decât germana 
1 p 8   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
7. Reviste românești tipărite de către centre bisericești, unde 

există școală doctorală, în limbă de circulaţie internaţională 
1 p 8   

8. Reviste românești tipărite de către centre bisericești, unde 

există școală doctorală, în limba română sau în cele ale 

naţionalităţilor conlocuitoare altele decât germana 

1 p 8   

Articole în enciclopedii (fogalmi szókönyv)     
1.În enciclopedii din străinătate 5 p 40   
2. În enciclopedii din ţară 2 p 16   
Organizare de manifestări științifice/artistice/sportive 

(punctaj maxim doar, dacă facultatea este organizatorul 

principal / punctaj împărțit, dacă facultatea este doar 

coorganizator ) doar pentru evenimente 
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
extracurriculare 

1. Conferințe științifice, work shopuri, școli de vară, 

cursuri postuniversitare / nivel internațional (min 6 

prelegeri/module cu cel puțin 2 invitați din 

străinătate) în cadrul facultății 

12 p /n 96   

2. Conferințe științifice, work shopuri, școli de vară, 

cursuri postuniversitare / nivel internațional (min 6 

prelegeri/module cu cel puțin 2 invitați din 

străinătate) în cadrul universității (centre, asociații) 

12/ n instituții 96   

3. Conferințe științifice, work shopuri, mese rotunde, 

școli de vară, cursuri postuniversitare / nivel 

național (min 4 prelegeri/module) în cadrul 

facultății 

10 p/n 80   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
4. Conferințe științifice, work shopuri, mese rotunde, 

școli de vară, cursuri postuniversitare / nivel 

național (min 4 prelegeri/module) în cadrul 

universității (centre, asociații) 

10 p/ n 

instituții 

80   

5. Conferințe științifice, work shopuri, mese rotunde, 

școli de vară, cursuri postuniversitare / în cadrul 

Facultății (min 4 prelegeri/module) 

6p/n 48   

6. Prelegeri cu invitați (în afară de profesori cu 

Erasmus teaching mobility)/ în cadrul Facultății  
1 p/ n 8   

7. Prelegeri cu invitați (în afară de profesori cu 

Erasmus teaching mobility)/  universității (centre, 

asociații) 

1p/ n instituții 8   

Coordonare de volume științifice    
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
1. La edituri prestigioase din străinătate într-o limbă de 

circulație (prima ediție) 
50 p 400   

2. La  edituri din străinătate 40 p 320   
3. La edituri româneşti din categoria CNCS A 30 p 240   
4. La edituri româneşti din categoria CNCS B si 

Misztótfalusi Nyomda, Protestáns Teológiai 

Intézet 

20 p 160   

5. La edituri româneşti din categoria CNCS C / 

neindexate de CNCS 

15 p 120   

Editare - revistă (editor șef și editor executiv)/nr 

revistă 
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
1. Reviste ISI 100 p 800   

2. Reviste ERIH 80 p 640   

3. Alte reviste din străinătate indexate BDI / reviste 

prestigioase de teologie 

30 p 240   

4. Reviste româneşti din categoria CNCS B 30 p 240   

5. Reviste româneşti din categoria CNCS C / 

neindexate CNCS 

20 p 160   

Lectorare publicații    

Lectorare carte 6 p 48   

Lectorare articole/studii-  (Ex. Studia, Sárospataki 

Füzetek, Református Szemle) 

2 p 16   



  

 

Str. Horea nr. 7 

Cluj-Napoca, RO-400174 
Tel.: 0264-59.07.23 
Fax: 0264-59.07.23 

rt@rt.ubbcluj.ro 
rt.ubbcluj.ro 

         Facultatea de Teologie Reformată și Muzică 
      Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar 

 

Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
Traduceri de specialitate    

1. Ale unor texte sursă, la edituri din străinătate / 

edituri românești CNCS B (pentru câte 150 pagini 

format B5 / 200 p. format A5) 

75 p 600   

2. Ale unor texte sursă, la edituri CNCS C / 

neindexate CNCS, cf. Obs. 7 (pentru câte 150 

pagini format B5 / 200 p. format A5) 

50 p 400   

3. Traduceri din literatura de specialitate din limba 

română sau dintr-o limbă a unei națiuni 

conlocuitoare (alta decât germana) într-o limbă de 

circulație internațională la edituri din străinătate 

(pentru câte 150 pagini format B5 / 200 p. format 

A5) 

50 p 400   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
4. Traduceri în limba română din literatura de 

specialitate la edituri românești CNCS B (pentru 

câte 150 pagini format B5 / 200 p. format A5) 

25 p 200   

5. Traduceri în limba română din literatura de 

specialitate la edituri CNCS C / neindexate CNCS, 

cf. Obs. 7 (pentru câte 150 pagini format B5 / 200 

p. format A5) 

15 p 120   

Brevete    
Tehnologii    
Membri/Calitatea de membru în colective 

editoriale/odată în perioada evaluată 
2 p 16   

Prestigiu științific     
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
1.Doctor Honoris Causa 12 p    
2.Distincții și premii 2 p    
3.Coordonare de centre de cercetare/grupuri de cercetare 

atestate de UBB . se puncteaza doar o singura data pe 

perioada evaluata. 

4 p 32   

4.Membri centre cercetare-- se puncteaza doar o singura data 

pe perioada evaluata.  
2 p 16   

5.Reprezentări Membru în organizații profesionale 

(academii, asociații, uniuni, societăți, fundații)/ se 

puncteaza doar o singura data pe perioada evaluata. 

2 p    

6.Visiting researcher 

(în afară de Erasmus mobility) 
6 p 48   

https://infocercetare.ubbcluj.ro/CentreCercetare/MembruCentruCercetare
https://infocercetare.ubbcluj.ro/CentreCercetare/MembruCentruCercetare
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
7.Conferinte stiintifice  internationale invitate (cu o 

prelegere într-o limbă modernă de circulație sau 

română) 

10 p 80   

8.Conferinte stiintifice  internationale invitate(cu o 

prelegere în limba maghiară) 
8 p 64   

9.Conferinte stiintifice nationale invitate cu prelegere 6 p 48   
10.Conferinte stiintifice locale invitate cu prelegere 4 p 32   
11.Perfecționare științifică (ex., dezvoltarea de noi tehnici 

experimentale, redactare de cereri de grant) 
4 p 32   

12.Participare la conferințe din străinătate fără 

prelegere, justificat prin ordinul rectorului/ sau 

certificat de participare 

2 p 16   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
13.Participare la conferințe naționale fără prelegere, 

justificat prin ordinul rectorului/ sau certificat de 

participare 

1 p 8   

14.Contracte de cercetare-dezvoltare încheiate cu mediul 

socio-economic derulate prin UBB 
4 p 32   

15.Calitatea de cercetător asociat la centre de 

cercetare/universități din străinătate 
4 p 32   

Proiecte de cercetare     

1. Director / manager de proiect în cadrul 
facultății, se puncteaza doar o singura 
data pe perioada evaluate 
(UEFISCIDI/OTKA/Bolyai….) 

 50 p  +  

2p/2000lei 
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
2. Director de proiect- se puncteaza doar o 

singura data pe perioada 
evaluate/DOMUS ”szülőföld” 

10 p    

3. Director de proiect- se puncteaza doar o 
singura data pe perioada 
evaluate/DOMUS de grup 

15     

4. Membru de proiect- se puncteaza doar o 
singura data pe perioada evaluate 
(UEFISCIDI/OTKA/Bolyai….) 

15     

5. Membru de proiect- se puncteaza doar o 
singura data pe perioada evaluate 

5 p    
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
(Domus) 

Total ore dimensiune (a = .... Nr. de ore corespunde cu X2-X2m din Statul de funcții 

X2=....., X2m=200 

DIMENSIUNE DIDACTICĂ 

A. Conținutul științific al disciplinelor predate / 
Categorii de discipline pentru care cadrul didactic are 
suport de curs editat, sau cel puțin 5 articole științifice 
proprii) 

2 p/n    

B. Introducerea de cursuri noi (inclusive la Școala 

Doctoral) în perioada evaluată 

2p/n 16   

C. Diverse     
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
1. Coordonare de programe de studii/an 10 p 80   
2. Tutore /ciclu (3 ani licență sau 2 ani masterat) 15 p 120   
3. Evaluare practică de predare în școli/ 1 p/ 

student (dacă nu este inclus în norma didactică 

proprie) 

1 p/student 8/n   

4. Membru activ în Comisia pt. Echivalarea 

notelor (în afară de burseErtasmus și 

Makovecz) 

4 p/sesiune 32   

5. Discipline predate care nu sunt incluse în 

norma didactică (în afara disciplinelor 

opționale pt. teologi) 

5 p/disciplina 40/n   

6. Discipline predate care nu sunt incluse în 

norma didactic (disciplinele opționale pt. 
1 p/ disciplina 8/n   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
teologi) 

7. Organizare de practică de teren/de specialitate 

(predare, diaconie ) în afara celor incluse în 

norma didactică de bază / student 

1 p/student 8/n   

8. Organizare de practică de teren/de specialitate 

(predare, diaconie) în afara celor incluse în 

norma didactică de bază / grup  student 

3 p/grup 24   

9. Vizite de lucru ale studenților la organizații 2 p 16   
10. Administrare de contracte de internship și de 

practică (de ex. Erasmus) extracurriculare – 

organizare de mobilităti pt profesori și administrativ  

1 p  8/n   

11. Administrare de contracte de internship și de 

practică (de ex. Erasmus) extracurriculare – 
1 p/1 student 8/n   



  

 

Str. Horea nr. 7 

Cluj-Napoca, RO-400174 
Tel.: 0264-59.07.23 
Fax: 0264-59.07.23 

rt@rt.ubbcluj.ro 
rt.ubbcluj.ro 

         Facultatea de Teologie Reformată și Muzică 
      Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar 

 

Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
organizare de mobilităti pt, 1 mob student/1 p 

12. Administrare de contracte cu instituții 

(Erasmus) 
1 p/ instituții 8/n   

13. Participare în comisii ale programelor Erasmus 2 p 16   
14. Participare în alte comisii UBB (admitere CSPA, 

burse speciale pentru activitate științifică și artistică 

etc.)/ semestru 

2 p 16   

15. Membru în comisia de concurs pt. posturi didactice 2 p 16   
16. Visiting professor (în afară de Erasmus 

mbility) 
4 p 32   

17. Calitatea de cadru didactic asociat la 

universități din străinătate (cu cel puin o 

disciplină) 

6 p/ disciplină 48/n  
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
18. Coordonare de cercuri studențești/ pe an 4 p 32   
19. Organizarea de competiții științifice 

studențești: 

interne/locale/nationale/internationale 

5/10/15/20 p 40/80/160   

20. Coordonarea studenților pentru dezvoltarea 

competențelor individuale prin participarea la 

proiecte/acțiuni/programe dedicate lor, altele 

decât cele didactice, în afara celor remunerate 

în cadrul proiectelor europene/ pe activitate 

(Bursa Excelenta, workshop, 

merterkurzus) 

4 p 32   

D. Îndrumare, coordonare și evaluare:     
1. Participare în comisii de licență/masterat 2 p/sesiune 16   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
2. Membru în comisii doctorale doar  la colocvii și 

examene (în calitate de mentor) 
2 p/ 

doctorand/an 

16/n   

3. Membru în comisii doctorale la colocvii și examene 

în calitate de opponent 
4 p 32   

4. Membru în comisii doctorale la colocvii și examene 

în calitate de opponent în afara facultății 
6 p 48   

5. Teze de doctorat coordonate, doar pt. studenți 

cu taxă 
4 p 32   

6. Disertații de masterat coordonate 4 p 32   
7. Lucrări de licență coordonate 4 p 32   
8. Lucrări de Grad I. pt. profesori coordonate 4 p 32   
9. Lucrări coordonate la concursuri studențești  (de ex. 

ETDK, OTDK), pt. lucrări premiate punctaj dublu 
4 p 32   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
10. Lucrări coordonate în cadrul bursei științifice UBB 

(simpozion, publicare) 
8 p 64   

11. Lucrări coordonate la simpozioane, conferințe  

studențești  (de ex. KMEI) 
2 p 16   

12. Membru  în comisia de evaluare  a concursurilor 

studențești nivel național (ex. ETDK) 
0,5 p/student 4/n   

13. Membru  în comisia de evaluare  a concursurilor 

studențești nivel international (ex. OTDK) 
4 p 32   

14. Evaluare  a tezelor la concursuri studențești nivel 

internațional (ex. OTDK) 
4 p 32   

15. Membru  în comisia de evaluare  a concursurilor 

studențești nivel universitar (ex. simpozion KMEI ) 
2 p 16   

E. Participarea la programe pentru propria pregătire de 

specialitate și psihopedagogică derulate în cadrul UBB 
4 p 32   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 

Total ore dimensiune (b) = .... Nr. de ore corespunde cu X1-X1m din Statul de funcții 

X1=...., X1m=200 

DIMENSIUNE CIVICĂ (PRO UBB ȘI SOCIETATE) 

A. Îndeplinirea sarcinilor administrative aferente 
funcției deținute (dacă este cazul)4 

Criteriu 
eliminatoriu 

   

B. Implicarea în activități administrative ale 
departamentului și/sau facultății și/sau universității 
(unde este cazul) 

    

                                                           
4  Îndeplinirea sarcinilor administrative aferente funcției deținute (decan, prodecan, director de departament, director UC, șef laborator, președinte/membru în diverse 
comisii etc.). 
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
1. Elaborare de orar  4 p/ sesiune 32   

2. Participare în comisii de admitere 2p/sesiune 8   

3. Secretar de admitere 8 p/sesiune 48   
C. Elaborare de documente de 

acreditare/evaluare/ranking-uri 

   

1. elaborare dosar de acreditare (licență, masterat, 

doctorat) – program nou 

100 p 800   

2. elaborare dosar de acreditare (licență, masterat, 

doctorat) 

90 p 720   

3. elaborare dosar de acreditare (cursuri 

postuniversitare, școli de vară etc.) 

20 p 160   

4. elaborare dosar RNCIS 10 p 80 ore   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
5. Evaluare dosare de acreditare 4 p 32   

D. Membru....     
1. Coordonare de oficii/centre ale UBB/pe perioadă de 

evaluare 
4 p 32   

2. Calitatea de membru în comisii, consilii sau 

structuri de conducere neremunerate ale UBB (ex: 

Consiliul Științific, Consiliul Didactic, Senat ....)  

2 p 16   

3. Participare în comisii de specialitate la nivelul 

structurilor ministerului (ARACIS, CNATDCU 

etc.) 

4 p 32   

4. Participare în alte comisii UBB/Facultate 2 p 16   
E. Participare la ședințele comisiilor, consiliilor sau 

structurilor de conducere ale UBB 
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
1. Participare la ședințele Consiliului Profesoral 0,5 p 3   
2. Participare la ședințele Consiliului Facultății 0,5 p 3   
3. Participare la ședințele Consiliului Departamentului 0,5 p 3   
4. Participare la ședințele Senatului 0,5 p 3   
5. Participare la ședințele Comisiei Curricula al 

Senatului 
0,5 p 3   

6. Participare la ședințele Consiliului Liniei Maghiare 0,5 p 3   
7. Participare la ședințele (ARACIS, CNATDCU etc.) 0,5 p/ 3   
8. Participare la ședințe (ex: Consiliul Științific, 

Consiliul Didactic....) 
0,5 p 3   

9. Participare la ședințe în alte comisii UBB/Facultate 0,5 p 3   
F. Organizare/participar în activități extracurriculare sau pro     
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
societate  

1. Cărți de literatură (poezie, proză, teatru) și alte 

produse culturale cu caracter religios/muzical 
50 p  400   

2. Examene grad II, vizite grad I 2 p 16   
3. Membru în comisia de evaluare la examenul de 

definitivat 
2 p 16   

4. Președintele comisiei de Bacalaureat sau de 

evaluare la Olimpiada Națională, diferite nivele 

(domeniul teologie protestantă sau muzică) 

8 p 64   

5. Organizare și coorganizare excursii extracurriculare 4 p/n 32   
6. Administrare / coordonare contracte de studii 

extracurriculare (burse) 
2 p/student 16   

7. Atragere de fonduri pt. favoarea activității de 2 p  16   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
predare și cercetare (2p/2000lei, în afara granturilor 

Erasmus, sau din fondul facultății -FDI) 

8. Elaborarea de proiecte (și dacă nu au fost acceptate 

din lipsa de fond. dar erau registrate) 
4 p/proiect 32   

9. Elaborare procese verbale la diferite  ședințe 0,5 p 4   
10. Elaborare de documente informative pt. studenți 

(felvelvételi tájékoztató szemeszterfüzet, 

útmutatók) 

2 p 16   

11. Coordonarea ”web site” (redactarea, lectorarea 

materialelor și trimiterea către administrator)/an 
8 p/ an 64   

12. Încărcarea evenimentelor la facebook al facultății/ 

an 
8 p/an 64   

13. Participare ca formator în programe de formare, 2 p 16   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
organizate de universitate/structuri din cadrul 

universității și adresate altor persoane decât cadrele 

didactice și/sau studenți  

14. Contribuții la evenimente/campanii de popularizare 

a științei/ promovare a universității  
2 p 16   

15. Participări la evenimente/campanii de popularizare 

a științei/universității în școli / școală 
1 p 8   

16. Elaborare de materiale pt. promovare a facultății 

(kisfilmek stb.) 
4 p 32   

17. Participare la școli de vară cu activități academice 

dedicate elevilor/studenților  
2 p 16   

18. Organizare de școli de vară cu activități academice 

dedicate elevilor/studenților 
8 p 64    
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
19. Contracte de transfer tehnologic și cognitiv 

încheiate cu mediul socio-economic derulate prin 

UBB 

2 p/contract 16    

20. Programe de voluntariat (derulare, persoane atrase) 

(lelki segélyszolgálat) 
2 p/  16   

21. Participare la 

conferințe/evenimente/workshopuri/mese 

rotunde/școli de vară/etc. cu mediul de afaceri 

și/sau pentru comunitate (de ex. prelegeri la 

conferințele Asociației Curatorilor Reformați sau 

Asociației Femeilor Reformate din Ardeal, Nyílt 

napok diákoknak) 

4 p 32   

22. Organizare de 4 p/zi 32   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
conferințe/evenimente/workshopuri/mese 

rotunde/școli de vară/etc. cu mediul de afaceri 

și/sau pentru comunitate (de ex. prelegeri la 

conferințele Asociației Curatorilor Reformați sau 

Asociației Femeilor Reformate din Ardeal, Nyílt 

napok diákoknak) 

23. Organizare evenimente online (Karantörténetek, 

Diáknapok....) 
4 p/ eveniment 32   

24. Participarea la manifestări culturale pentru 

comunitate  
4 p 32   

25. Organizarea de manifestări culturale pentru 

comunitate 
4p 32   

26. Participarea la evenimente religioase pentru 2 p 16   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
comunitate / locală  

27. Organizarea de evenimente religioase pentru 

comunitate / locală 
4p 32   

28. Participarea la evenimente religioase pentru 

comunitate / regională  
4 p 32   

29. Organizarea de evenimente religioase pentru 

comunitate / regională 
4p 32   

30. Activități civice organizate în calitate de membru 

UBB și/sau în legătură cu profesia (Magyar 

Napok/Csillagpont/ Református Egységnap sátor) 

2 p 16   

31. Contribuții mass-media (programe TV, radio, presa 

scrisă, inclusiv cea culturală și de atitudine civică) 

în calitate de membru UBB și/sau în legătură cu 

2 p 16   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
profesia de cadru didactic la facultatea de TRM 

32. Participare la activități care contribuie la 

elaborarea/implementarea unor politici publice 

(pregătirea elaborării documentelor în interesul 

facultății) 

2 p 16   

33. Publicații non-științifice în calitate de membru 

UBB și/sau în legătură cu profesia (Ex. Művelődés, 

Református Család, Blog profesional /bejegyzés 

min 4000 karakter stb.) 

1 p 8   

34. Redactare reviste non-academice/numar 2 p 16   
35. Membru in comisia de redactarea revistei non-

academice/  se puncteaza doar o singura data pe 

perioada evaluata 

2 p 16   
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Indicatori reper Valoare în 

credite 

Nr. ore de 

lucru 

Nr. ore de 

lucru 

În planul 

individual 

pentru un an 

Nr. ore de lucru 

În planul individual 

pentru trei ani 

A.Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
B.Punctajul 

alocat 

indicatorului 

(specificat în 

metodología 

proprie) 

Nr. Ore 

alocate 

aprox. 

activității 

C.Numărul de 

realizări ale 

candidatului, 

raportat la 

specificul 

indicatorului pe 

perioada 

evaluată 

Punctajul 

obținut de 

candidat 

pentru 

indicator 

(coloana B 

x coloana 

C) 
36. Evaluarea manualelor școlare 10 p 80   

Total ore dimensiune (c) = ....... Nr. de ore corespunde cu X3-X3m din Statul de funcții 

X3=....., X3m=200 

Total ore Plan individual de carieră academică 

(a+b+c) = ........ 
a=….., b=……., c=……. 

Note: La coloana Asumare se bifează indicatorii aleși. La coloana Rezultat se operaționalizează succint indicatorul ales 

 

Tabel 2. Argumentare5. 

                                                           
5În cazul în care se dorește argumentarea planului de către cadrul didactic/cercetător. 
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Pt. Planul individual de carieră 

Argumentare succintă (maximum  o pagină): 

X0 = ....... (nr. orelor fizice incluse în norma didactică la statul de funcții) 

A = ...... (X2=......+ X2m=200)  

B = .... (X1=.... +  X1m=200) 

C= ..... (X3=..... + X3m=200) 

X0 +a+b+c= ........+........= 1600 

Semnătura 

Data_15.07.2021               

 
 

 

 


