FIŞA DE EVALUARE COLEGIALĂ ANUALĂ
CADRE DIDACTICE CU TITLUL DIDACTIC DE CONFERENŢIAR ŞI PROFESOR (EC-1)
Cadru didactic evaluat ......................................................................................................
Anul universitar ………………………………………………
Nr.
crt.

Criteriul de
evaluare

I.

Activitate
didactică

II.

Elaborare de
materiale
didactice

III.

Activitate
ştiinţifică

IV.

Recunoaştere
naţională şi
internaţională

Indicatori de
performanţă

1. Calitatea actului didactic
2. Susţinerea integrală şi eficientă a activităţilor didactice (prevăzute în
statul de funcţiuni, în programa analitică şi în orar)
3. Participarea la diferite forme de evaluare a cunoştinţelor
însuşite de studenţi (lucrări de control, seminarii, colocvii
practice, redactare teste examene, examene, comisii licenţă,
dizertaţii).
4. Actualizarea conţinutului activităţii didactice.
5. Punctualitate.
6. Conducerea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti/ îndrumător de an
(tutore), lucrări de licenţă.
7. Gradul de utilizare a materialelor didactice din dotare la cursuri şi
seminarii.
Media pentru criteriul I
1. Introducerea unor cursuri universitare, didactice, inclusiv pe
direcţii neelaborate anterior şi/sau editarea de suporturi de studiu
pt. cursuri, lucrări practice, seminarii - autor sau coautor.
2. Cărţi şi alte materiale, inclusiv pentru învăţământul
postuniversitar sau preuniversitar.
Media pentru criteriul II
1. Contribuţii la dezvoltarea domeniului prin cărţi, monografii,
tratate, etc., publicate în edituri recunoscute – autor sau coautor.
2. Lucrări ştiinţifice publicate (ca autor sau coautor) în reviste
de specialitate clasificate CNCSIS/reviste naţionale, cu referenţi
şi colective editoriale (cel puţin o lucrare ca prim autor) în ultimul
an.
3. Lucrări ştiinţifice în extenso sau rezumat în publicaţii indexate
ISI şi ERIH în ultimul an.
4. Conferinţe/ lucrări de sinteză/ comunicări prezentate la
manifestări ştiinţifice naţionale creditate şi internaţionale.
5. Lucrări publicate, extenso sau rezumat, în volumele unor
conferinţe/manifestări naţionale şi/sau internaţionale.
6. Granturi câştigate prin competiţie/depunerea de proiecte de
cercetare în vederea evaluării (obţinerea a minimum 80% din
punctajul primului clasificat)/ contracte de cercetare ştiinţifică
(inclusiv ca membru în echipa de cercetare).
Media pentru criteriul III
1. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale.
2. Membru în comisii de concurs şi de specialitate (doctorat,
rezidenţiat, etc.).
3. Membru
în comitetul
ştiinţific
al unor
manifestări
naţionale
şi/sau internaţionale/moderator/speaker
la manifestări ştiinţifice.
4. Membru în comitetul de organizare a unor manifestări
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Calificativ acordat
1-nesatisfăcător, 2-satisfăcător,
3- mediu; 4-bine; 5-foarte bine
1
2
3
4
5

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Activitate cu
studenţii

Activitate în
comunitatea
universitară

Calitatea
integrării
socioprofesionale

Preocupări
pentru
perfecţionarea
continuă

Slujire în
biserica
locală

Activitate de
tutorat

Activitate
pentru
susţinerea
financiară a
ITT şi pentru

ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale.
5. Citări în reviste de specialitate, cărţi, teze de doctorat, dizertaţii
etc. (exclus autocitările).
Media pentru criteriul IV
1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi.
2. Participarea la manifestări ştiinţifice studenţeşti (ca
îndrumător/moderator).
3. Îndrumarea unor lucrări științifice studențești/coordonarea
unor activități studențești extraprofesionale.
4. Activităţi extracuriculare cu studenţii.
Media pentru criteriul V
1. Participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde,
organizate în cadrul ITT
2. Lucrări de licenţă îndrumate (sau coparticipare la îndrumare) şi
finalizate.
3. Activitatea de formare a cadrelor pe linie de reţea şi
îndrumarea pregătirii stagiarilor, masteranzilor şi doctoranzilor.
4. Preocupări pentru selecţia, creşterea şi promovarea cadrelor în
propria disciplină.
5. Preocupări pentru optimizarea şi gestionarea funcţionalului
disciplinei şi dotării cu aparatură didactică.
6. Participarea la comisia de admitere, licenţă, etc.
Media pentru criteriul VI
1. Calitatea integrării în biserica locală.
2. Capacitatea de integrare în echipe de lucru, contribuţia la
menţinerea unui climat colegial şi academic.
3. Calitatea colaborării cu factorii de conducere ai departamentelor,
facultăţi şi institutului.
Media pentru criteriul VII
1. Actualizarea permanentă a conţinutului activităţilor didactice.
2. Efectuarea de stagii de documentare/ schimburi de experienţă
naţionale/ internaţionale.
3. Participarea cu conferinţe şi lucrări sinteză la manifestări
profesionale.
4. Participări la simpozioane, conferinţe etc. având ca tematică
probleme de învăţământ, managementul calităţii.
5. Comportamentul etico-moral în spațiul academic și în afara
acestuia.
Media pentru criteriul VIII
1. Calitatea de slujitor hirotonit
2. Predicare săptămânală (Se completează rubrica 2 sau rubrica 3.)
3. Predicare ocazională (Se completează rubrica 2 sau rubrica 3.)
4. Activităţi de consiliere
5. Activităţi de administraţie bisericească
6. Catehizare şi conferinţe pastorale
Media pentru criteriul IX
1. Întâlniri regulate cu studenţii
2. Asistarea studenţilor în prestarea de activităţi pastorale
3. Participarea împreună cu studenţii la activităţi pastorale sau
misionare
4. Intermedierea relaţiei studenţilor cu bisericile locale de unde
provin
Media pentru criteriul X
1. Implicarea în proiecte pentru dezvoltarea şi promovarea ITT
(pag. web ITT, pag. web
Revista Timotheus etc).
2. Atragerea de fonduri pentru burse şi pentru subvenţionarea
taxelor de masa şi cazare ale studenţilor
3. Iniţierea de proiecte cu instituţii similare externe sau cu centre
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dezvoltarea
acestuia

cercetare în urma cărora sunt atrase fonduri la bugetul ITT
4. Iniţierea în proiecte în regim de finanţare sau cofinanţare.
5. Atragerea de donaţii de carte şi de alte bunuri materiale
6. Atragerea de fonduri pentru cercetare
7. Popularizarea imaginii şi activităţii ale ITT
Media pentru criteriul XI

Constatări, observaţii, propuneri:

Cadru didactic evaluator
(grad did., prenumele, numele, semnătura)

DATA
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