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REGULAMENT PENTRU EVALUAREA  
CADRELOR DIDACTICE 

 
 
 

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București (ITT) aplică 

prevederile legislative din O.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, modificată 

ulterior prin Legea 87/2006 (O.G. nr. 75/2011), prin evaluarea cadreleor didactice astfel: 

autoevaluare, evaluare colegială, evaluare de către studenţi, evaluare anuală de către Decan. 

 

 

1. Autoevaluarea se realizează la sfârşitul fiecărui an universitar de către cadrele didactice 

prin completarea unui formular multicriterial tipizat. Comisia de evaluare internă şi 

asigurare a calităţii din ITT calculează punctajele individuale şi completează 

centralizatorul tipizat cu datele finale. Rezultatele autoevaluării sunt calculate conform 

grilei de interpretare adoptate în cadrul departamentului. 

 

 

2. Evaluarea colegială este obligatorie şi periodică desfăşurându-se la nivelul Facultății, 

fiind coordonată de Decan şi se bazează pe cunoaşterea activităţii cadrelor didactice 

realizată prin: inter-asistenţe la activităţile didactice, analiza participărilor la manifestări 

ştiinţifice, lucrul în echipă, etc. La sfârşitul fiecărui an universitar se completează fişa de 

evaluare colegială conform instrucţiunilor adoptate la nivelul ITT. Se acordă calificative de 

la 1 (nesatisfăcător) la 5 (foarte bine). Comisia de evaluare internă şi asigurare a calităţii 

prelucrează punctajele individuale şi completează raportul tipizat cu datele finale. Raportul 

de evaluare colegială se încheie cu un punctaj rezultat din media aritmetică a evaluărilor 

colegiale pentru cadrul didactic respectiv. 

 

 

3. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se face prin completarea unui chestionar 

ce constituie o metodă de colectare a datelor privind prestaţia cadrelor didactice în timpul 

cursurilor şi seminariilor / lucrărilor practice. Rezultatele evaluării studenţilor pentru 

fiecare curs / seminar / lucrare practică sunt confidenţiale fiind accesibile doar Directorului 

de departament, Decanului, Rectorului şi persoanei evaluate la finalul sesiunii, după 

afişarea notelor. Completarea chestionarului se face sub protecţia anonimatului, bifându-se 

un singur nivel de la 1 (nesatisfăcător) la 5 (foarte bine) pentru fiecare afirmaţie, în absenţa 

cadrului didactic evaluat, cu prelucrarea datelor de către membrii Comisiei de evaluare 

internă şi asigurare a calităţii. Raportul de evaluare a cadrului didactic de către student se 

încheie cu un punctaj general obţinut din prelucrarea ca medie aritmetică generală a 

punctajelor obţinute. 

 

 

4. Evaluarea anuală de către Decanul Facultății de Teologie Pastorală se bazează pe 

cunoaşterea activităţii cadrelor didactice şi se realizează prin: asistenţe la activităţile 

didactice, participări la manifestări ştiinţifice, implicarea în activităţile Facultății și altele. 

La sfârşitul fiecărui an universitar se completează fişa de evaluare, Decanul acordând 

calificative de la 1 (nesatisfăcător) la 5 (foarte bine) pentru fiecare cadru didactic, 

evidenţiind punctele tari / slabe şi recomandări pentru optimizarea activităţii. Fiecare cadru 

didactic este obligat să depună la dosarul personal o copie a fiecărei lucrări pe care a 
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scris-o (ulterior, cărţile vor fi depuse în biblioteca ITT), un CV actualizat, în luna 

septembrie a fiecărui an calendaristic, şi copii ale unor documente din care să reiasă 

participările la conferinţe, simpozioane etc. 

 

În urma celor patru tipuri de evaluări, fiecare cadru didactic din Facultate va întruni un 

punctaj final de evaluare multicriterială, pe scala 1 (nesatisfăcător) la 5 (foarte bine), compus din 

media aritmetică a rezultatelor obţinute la: autoevaluare (AE), evaluare colegială (EC), evaluare 

de către studenţi (ES), evaluare de Decan (ED). 

Rezultatele obţinute se centralizează de Comisia de evaluare internă şi asigurare a calităţii, 

se înaintează spre analiză, evaluare şi aprobare la nivelul Facultății în vederea evidenţierii 

punctelor forte şi a punctelor slabe în activitatea cadrelor didactice, identificându-se modalităţile 

de îmbunătăţire şi măsurile adecvate. 

 

Ponderea  criteriilor de evaluare  pentru  fiecare grad universitar în  parte trebuie  să 

corespundă următoarei grile: 
 

Nr. 

Crt. 
Criterii \ Grad universitar Profesor 

Confe-

renţiar 
Lector Asistent 

1 Activitate didactică 20% 25% 30% 35% 

2 Elaborare de materiale didactice 10% 10% 15% 10% 

3 Activitate ştiinţifică 30% 25% 20% 20% 

4 Recunoaştere naţională şi internaţională 10% 10% 5% 5% 

5 Activităţi cu studenţii 10% 10% 10% 10% 

6 Activitate în comunitatea universitară 5% 5% 5% 5% 

7 Calitatea integrării socio-profesionale 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

8 Preocupări pentru perfecţionarea continuă 5% 5% 5% 5% 

9 Slujire în biserica locală 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

10 Activitate de tutorat 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

11 
Activitate pentru susţinerea financiară ITT şi 

pentru dezvoltarea acestuia 
2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

 

 

 
 

Aprobat Senat, 

Președinte Senat  

Lect. univ. dr. Pavel CHIRIȚESCU 

07.07.2015 

 

Avizat Rector, 

Prof. univ. dr. Marcel GHIȚĂ 
22.06.2015 

 

Verificat Decan, 

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU 
05.06.2015 

 

Întocmit Comisie, 

Director Departament Teologie 

Lect. univ. dr. Gheorghe DRAGOMAN 

21.05.2015 
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Grila de normare a activităţii cadrelor didactice 

 
 
 
 
 

 

 
Criteriul Capitolul Punctajul 

1. MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE 
1. Publicarea de carte de specialitate într-o limbă străină la o editură de 

renume internaţional – autor unic 
12 / 100 pag. 

Publicarea de carte de specialitate într-o limbă străină la o editură de 
renume internaţional – editor 

6 / 100 pag 

Publicarea de carte de specialitate într-o limbă străină – autor unic 10 / 100 pag. 
Publicarea de carte de specialitate într-o limbă străină – editor 5 / 100 pag. 
Publicarea de carte de specialitate în ţară la o editură recunoscută 
CNCSIS – autor unic 

8 / 100 pag. 

Publicarea de carte de specialitate în ţară la o editură recunoscută 
CNCSIS – editor 

4 / 100 pag. 

Publicarea de carte în ţară la o editură nerecunoscută CNCSIS – autor 
unic 

6 / 100 pag. 

Publicarea de carte în ţară la o editură nerecunoscută CNCSIS - editor 3 / 100 pag. 
Publicarea de carte de specialitate ca şi co-autor sau co-editor Punctajul corespunzător lucrării cu 

autor unic se împarte între autori / 
editori 

Publicarea de carte de specialitate în ediţie revizuită 50% din punctajul corespunzător 
primei ediții 

Traducerea unei cărţi de specialitate şi publicarea la o editură 
recunoscută CNCSIS 

6 / 100 pag. 

Traducerea unei cărţi de popularizare a ştiinţei şi publicarea la o editură 
nerecunoscută CNCSIS 

3 / 100 pag. 

2. PUBLICAŢII DIDACTICE 
2. Publicarea unui curs la o editură străină de renume internaţional – autor 

unic 
6 / 50 pag. 

Publicarea unui curs la o editură străină de renume internaţional – editor 3 / 50 pag. 
Publicarea unui curs la o editură străină – autor unic 5 / 50 pag. 
Publicarea unui curs la o editură străină – editor 2 / 50 pag. 
Publicarea unui curs la o editură româneasc ă recunoscută CNCSIS – 
autor unic 

4 / 50 pag. 

Publicarea unui curs la o editură româneasc ă recunoscută CNCSIS – 
editor 

2 / 50 pag. 

Publicarea unui curs la o editură româneasc ă nerecunoscută CNCSIS – 
autor unic 

3 / 50 pag. 

Publicarea unui curs la o editură româneasc ă nerecunoscută CNCSIS – 
editor 

1 / 50 pag. 

Publicarea unui curs ca şi co-autor sau co-editor Punctajul corespunzător lucrării cu 
autor unic se împarte între autori / 

editori 
Publicarea de carte de specialitate în ediţie revizuită 50% din punctajul corespunzător 

primei ediții 
Publicarea unei culegeri de probleme / teste / exerciţii / studii de caz, 
îndrumar / ghid / caiet pentru activităţi aplicative (laborator, proiect) 

2 / 50 pag. 

3. ACTIVITĂȚI DIDACTICE 
3. Elaborarea şi susţinerea unui curs nepredat anterior 2 / curs 

Elaborarea şi susţinerea de aplicaţii nepredate anterior 1 / aplicaţie 
Modernizarea tehnicii de predare a cursului 2 / curs 
Elaborarea de aplicaţii didactice virtuale noi (pentru învăţământul la 
distan ţă) 

1 / aplicaţie 

Asigurarea notiţelor de curs / aplicaţii pe suport electronic 2 / curs 
Profesor invitat la o şcoală 2 / curs / sem. 
Îndrumare lucrări de finalizare a studiilor de doctorat 5 / lucrare 
Îndrumare lucrări de finalizare a studiilor de masterat 2 / lucrare 
Îndrumare lucrări de finalizare a studiilor de licenţă 1 / lucrare 
Preşedinte comisie de doctorat 5 / comisie 
Preşedinte comisie de masterat 4 / comisie 
Preşedinte comisie de licenţă 3 / comisie 
Preşedinte comisie de admitere 2 / comisie 
Preşedinte comisie de concursuri de atestare şi promovare pe post 1 / comisie 
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Preşedinte comisie de sesiune ştiinţifică studenţească 1 / comisie 
Membru al comisiilor anterioare 50% din punctajul atribuit 

preşedintelui 
Îndrumare cercuri ştiinţifice 2 / semestru 

4. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE 
4. Publicare articol în revistă cotată ISI – autor unic 6 / 4 pag. 

Publicare articol în revistă indexată ERIH – autor unic 5 / 4 pag. 
Publicare articol în volume ale conferinţelor internaţionale – autor unic 4 / 4 pag. 
Publicarea articol în alte reviste din străinătate – autor unic 3 / 4 pag. 
Publicarea articol în revistă recunoscută CNCSIS – tip B – autor unic 4 / 4 pag. 
Publicarea articol în revistă recunoscută CNCSIS – tip C – autor unic 3 / 4 pag. 
Publicarea articol în revistă recunoscută CNCSIS – tip D – autor unic 2 / 4 pag. 
Publicarea articol în volume ale conferinţelor naţionale – autor unic 1 / 4 pag. 
Publicarea articol în alte reviste din ţară – autor unic 0.5 / 4 pag. 

Publicarea de articol ca şi prim-autor 60% din punctajul corespunzător 
articolului cu autor unic 

Publicarea de articol ca şi co-autor 40% din punctajul corespunzător 
articolului cu autor unic se distribuie 

egal între co-autori 

5. LUCRĂRI PREZENTATE 
5. Lucrare ştiinţifică prezentată la conferinţă organizată de instituţii / 

asociaţii internaţionale în străinătate – autor unic 
4 / participare 

Lucrare ştiinţifică prezentată la conferinţă organizată de instituţii / 
asociaţii internaţionale în România – autor unic 

3 / participare 

Lucrare ştiinţifică prezentată la conferinţă organizată de instituţii / 
asociaţii naţionale – autor unic 

2 / participare 

Lucrare ştiinţifică prezentată și publicată pe suport de hârtie sau 
electronic (ISBN) la conferinţă organizată de instituţii / asociaţii 
internaţionale – autor unic 

3 / participare 

Lucrare ştiinţifică prezentată şi publicată pe suport de hârtie sau 
electronic (ISBN) la conferinţă organizată de instituţii / asociaţii 
internaţionale – autor unic 

2 / participare 

 Lucrare ştiinţifică prezentată şi nepublicată 1 / participare 

 Articol publicat în presă 1 / articol 

 Eseuri, poezii, etc. 0.5 / eseu / poezie 

 Publicarea de articol ca şi prim-autor 60% din punctajul corespunzător 
articolului cu autor unic 

 Publicarea de articol ca şi co-autor 40% din punctajul corespunzător 
articolului cu autor unic se distribuie 

egal între co-autori 

6. CITĂRI 
6. Citare în carte publicată în editură internaţională de renume 3 / citare 

Citare în carte publicată în editură străină 2 / citare 

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCSIS 1 / citare 

Citare în articol revistă cotată ISI 3 / citare 
Citare în articol din revistă cu referenţi şi colective editoriale 
internaţionale 

2 / citare 

Citare în articol din revista recunoscută CNCSIS –tip B 1 / citare 

Citare în articol din alte reviste 0.5 / citare 

7. ACTIVITATI PE BAZA DE CONTRACT 
7. Contract de cercetare câ ştigat prin concurs internaţional – director 

proiect 
20 / proiect 

Contract de cercetare câ ştigat prin concurs internaţional – membru 
proiect 

10 / proiect 

Contract de cercetare internaţional prin acord bilateral – director proiect 16 /  proiect 
Contract de cercetare internaţional prin acord bilateral – membru 
proiect 

8 / proiect 

Contract de cercetare câ ştigat prin concurs CNCSIS – director proiect 12 / pr oiect 
Contract de cercetare câ ştigat prin concurs CNCSIS – membru proiect 6 / proiec t 

Contract de cercetare individuală la nivel internaţional 15 / proiect 

Contract de cercetare individual la nivel naţional 7 / proiect 
Contract de cercetare cu firme, instituţii internaţionale – director proiect 14 / proiect 
Contract de cercetare cu firme, instituţii internaţionale – membru 
proiect 

7 / proiect 

Contract de cercetare cu firme, instituţii naţionale – director proiect 10 / proiect 
Contract de cercetare cu firme, instituţii naţionale – membru proiect 5 / proiect 

8. ACTIVITATE DE EVALUARE SI EXPERTIZA 
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8. Redactor şef revista cotata ISI 5 / revistă 
Redactor sef reviste cu referenţi şi colective editoriale internaţionale 4 / revistă 

Redactor şef reviste recunoscute CNCSIS – tip B, C, D 3 / revistă 

Redactor şef alte reviste 2 / revistă 

Membru al revistelor de tipul celor anterioare 50% din punctajul atribuit 
redactorului şef 

Referent ştiinţific la carte publicată în editură internaţională de renume 2 / carte 

Referent ştiinţific la carte publicată în editură străină 1.5 / carte 
Referent ştiinţific la carte publicată în editură recunoscută CNCSIS 1 / carte 

Referent ştiinţific la carte publicată în alte edituri din România 0.5 / carte 

Referent ştiinţific la articol în revistă cotată ISI 2 / articol 

Referent ştiinţific la articol în revistă indexată ERIH 1.5 / articol 
Referent ştiinţific la articol în revistă naţională de specialitate 
recunoscută CNCSIS – tip B, C, D 

1 / articol 

Referent ştiinţific la articol în revistă de specialitate din străinătate 1 / articol 

Referent ştiinţific la articol în revistă de specialitate din ţară 0.5 / articol 
Expert / evaluator atestat pentru programe de cercetare internaţionale 2 

Expert / evaluator atestat pentru programe de cercetare naţionale 1.5 

Expert / evaluator atestat de instituţii publice 1 

Expert / evaluator atestat de instituţii private / ONG-uri 0.5 
Preşedinte / co-preşedinte ştiinţific al unei manifestări ştiinţifice 
internaţionale 

2 

Preşedinte  /  co-preşedinte  ştiinţific  al  unei  secţiuni  a  unei  
manifestări  ştiinţifice internaționale 

1.5 

Membru în comitetul ştiinţific al unei manifestări ştiinţifice 
internaţionale 

1 

Preşedinte / co-preşedinte ştiinţific al unei manifestări ştiinţifice 
naţionale 

1.5 

Preşedinte  /  co-preşedinte  ştiinţific  al  unei  secţiuni  a  unei  
manifestări  ştiinţifice naționale 

1 

Membru în comitetul ştiinţific al unei manifestări ştiinţifice naţionale 0.5 
Preşedinte / director al altor tipuri de manifestări / evenimente 
(festivaluri, concursuri, expozitii, saloane, campionate etc.) 

1 

Preşedinte / director al secţiunilor altor tipuri de manifestări / 
eveniment concursuri, expoziţii, saloane, campionate etc.) 

0.5 

9. RECUNOAŞTEREA PRESTIGIULUI PROFESIONAL 
9. Distincţie  /  premiu  pentru  contribuţii  profesionale  /  ştiinţifice,  

acordat  de  instituţii publice centrale din Romania 
10 

Distincţie  /  premiu  pentru  contribuţii  profesionale  /  ştiinţifice  
(articole,  cărţi  etc) acordate de instituţii publice regionale sau locale 
din Romania 

8 

Distincţie  /  premiu  pentru  contribuţii  profesionale  /  ştiinţifice  
(articole,  cărţi  etc) acordate de mass media din Romania 

6 

Distincţie  /  premiu  pentru  contribuţii  profesionale  /  ştiinţifice  
(articole,  cărţi  etc) acordate de instituţii / organizaţii internaţionale 

14 

Distincţie  /  premiu  pentru  contribuţii  profesionale  /  ştiinţifice  
(articole,  cărţi  etc) acordate de instituţii / organizaţii naţionale din 
străinătate 

12 

Distincţie  /  premiu  pentru  contribuţii  profesionale  /  ştiinţifice  
(articole,  cărţi  etc) acordate de instituţii / organizaţii regionale / locale 
din străinătate 

10 

Distincţie  /  premiu  pentru  contribuţii  profesionale  /  ştiinţifice  
(articole,  cărţi  etc) acordate de mass media din străinătate 

8 

Decoraţie, titlu onorific (altele decât cele profesionale/ ştiinţifice) la 
nivel internaţional 

10 

Decoraţie, titlu onorific (altele decât cele profesionale/ ştiinţifice) la 
nivel naţional 

5 

Membru al Academiei Române sau al academiilor na ţionale din alte 
ţări 

20 

Membru corespondent al Academiei Române sau al acade miilor 
naţionale din alte ţări 

15 

Membru al altor Academii din România 10 

Membru corespondent al altor Academii din România 5 
Apartenenţa la organizaţii / societăţi profesionale/ştiinţifice 
internaţionale, cu proces de selecţie a candidaturilor – membru in 
organismul de condu cere 

5 

Apartenenţa la organizaţii / societăţi profesionale / ştiinţifice 
internaţionale, cu proces de selecţie a candidaturilor – membru 

2 

Apartenenţa  la  organizaţii/societăţi  profesionale  /  ştiinţifice  3 
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naţionale,  cu  proces  de selecţie a candidaturilor – membru in 
organismul de condu cere 
Apartenenţa la organizaţii / societăţi profesionale / ştiinţifice naţionale, 
cu proces de selecţie a candidaturilor – membru 

1 

10. DOCTORAT 
10. Titlul ştiinţific – Doctor Honoris Causa – ob ţinut în străinătate 10 

Titlul ştiinţific – Doctor Honoris Causa – ob ţinut în Romania 5 
Titlul ştiinţific – Doctor, ob ţinut în anul evaluat. Teză de doctorat 
susţinută în străinătate(doctorat realizat în străinătate) 

8 

Titlul ştiinţific – Doctor, ob ţinut în anul evaluat. Teză de doctorat 
susţinută în străinătate( doctorat realizat în co-tutelă) 

6 

Titlul ştiinţific – Doctor, ob ţinut în anul evaluat.  Teză de doctorat 
susţinută în Romania(doctorat realizat în co-tutelă) 

6 

Titlul ştiinţific – Doctor, ob ţinut în anul evaluat.  Teză de doctorat 
susţinută în Romania (doctorat realizat în Romania) 

6 

Susţinere referat doctorat, în anul evaluat 1 

Promovare examen doctorat, în anul evaluat 2 
Conducere activitate student doctorand în co-tutela, în străinătate 2 

Conducere activitate student doctorand în ţară 1 
Comisia de doctorat, la susţinerea tezei în străinătate - Conducător de 
doctorat co-tutelar 

3 

Comisia de doctorat, la susţinerea tezei în ţară - Conducător de doctorat 
co-tutelar 

2 

Comisia de doctorat, la susţinerea tezei în străinătate – membru al 
comisiei 

2 

Comisia de doctorat, la susţinerea tezei în ţară – membru al comisiei 1 

Preşedinte al comisiei de examen / referat din stagiul doctoral 2 

Membru al comisiei de examen / referat din stagiul doctoral 1 

11. MANAGEMENT ACADEMIC 
11. Rector 5 

Decan 4 

Director departament 3 

Membru în Senat 1 

Membru în Consiliu profesoral 1 

Membru  în  colectivul  de  realizare  a  dosarului  pe  baza  căruia  s-a  
obţinut autorizarea (în anul evaluat) a unei noi forme sau a unui nou 
program de studii (licenţă, master, formare continuă, IFR, IDD) 

3 

Membru în comisii de lucru la nivel de rectorat / decanat / departament 2 

Pagina web personala bilingva (româna şi engleză) 4 

Administrator site web al departamentului / facultăţii 2 

Administrator site web şi reţea email 2 

Contribuţie la finanţarea institutului/facultăţii/departamentului 
(sponsorizări / donaţii) 

1 

Organizarea şi echiparea unei săli de clasă 2 

Infiinţarea / coordonarea / dezvoltarea unui laborator de cercetare 2 

12. SLUJIRE ÎN BISERICA LOCALĂ 
12. Calitatea de slujitor consacrat (presbiter) 5 

Predicare săptămânală 5 

Predicare ocazională 3 

Activităţi de consiliere 2 

Activităţi de administraţie bisericească 1 

Catehizare şi conferinţe pastorale 3 

13. ACTIVITATE DE TUTORAT 
13. Întâlniri regulate cu studenţii 2 

Asistarea studenţilor în prestarea de activităţi pastorale 2 

Participarea împreună cu studenţii la activităţi pastorale sau misionare 2 

Intermedierea relaţiei studenţilor cu bisericile locale de unde provin 1 

14. ACTIVITATE PENTRU SUSŢINEREA FINANCIARĂ ŞI  

PENTRU DEZVOLTAREA ACESTUIA 
14. Implicarea în proiecte pentru dezvoltarea şi promovarea ITT 3 

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 cercetare 2 
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în urma cărora sunt atrase fonduri la bugetul ITT 

Iniţierea în proiecte în regim de finanţare sau cofinanţare. 2 

Atragerea de donaţii de carte şi de alte bunuri materiale 2 

Atragerea de fonduri pentru cercetare 3 

Popularizarea imaginii şi activităţii ale ITT 1 

 

CALIFICATIVE 

Nivel de realizare 
1 2 3 4 5 

nesatisfăcător satisfăcător mediu bine foarte bine 

Asistent 1-15 16-25 26-35 36-50 Peste 50 

Lector 1-20 21-30 31-50 51-60 Peste 60 

Conferenţiar 1-25 26-40 41-60 61-70 Peste 70 

Profesor 1-30 31-50 51-70 71-80 Peste 80 

Cadru didactic asociat 1-20 21-30 31-50 51-60 Peste 60 

 
 

Aprobat Senat, 

Președinte Senat  

Lect. univ. dr. Pavel CHIRIȚESCU 

07.07.2015 

 

Avizat Rector, 

Prof. univ. dr. Marcel GHIȚĂ 
22.06.2015 

 

Verificat Decan, 

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU 
05.06.2015 

 

Întocmit Comisie, 

Director Departament Teologie 

Lect. univ. dr. Gheorghe DRAGOMAN 

21.05.2015 

 

 


