METODOLOGIE
privind normarea activităţilor aferente posturilor didactice

Art. 1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
prevede la art. 287 alin. (9) elaborarea unei astfel de metodologii care să reglementeze
modul în care activitățile prevăzute la alin. (2) lit. c)-j), cuprinse în norma didactică, se
cuantifică în ore convenționale.
Art. 2. Potrivit strategiei stabilite de către Consiliul de Administraţie, avizată de către
Bordul de Garanţi, ca reprezentant al fondatorilor, aprobată de către Senatul Universităţii
Emanuel Oradea, se propune structura fiecărui post din Statele de funcţii ale
departamentelor din facultăţile Universităţii Emanuel din Oradea.
Art. 3. Norma minimă pentru fiecare post se aprobă de către Senatul universităţii, fiind
cea prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare), art. 287
alin. (10), fără a depăşi norma prevăzută la alin. (12), cu respectarea standardelor de
asigurare a calităţii.
Art. 4. Activitatea săptămânală se normează prin fişa săptămânală, care cuprinde o
medie de 40 ore/săptămână, pentru 43 săptămâni pe an. Potrivit cu prevederile art. 287
alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiecare normă
didactică din statul de funcţii va cuprinde activitate didactică şi activitate de cercetare,
după cum urmează:
A) Activitatea didactică (60%) reprezintă echivalentul a 1032 ore pe an, cu 24 ore
medie pe săptămână, structurată pe următoarele capitole:
(1). Activitate directă cu studenţii (curs, seminar, lucrări practice, proiect, practică),
potrivit cu statul de funcţii aprobat şi cu prevederile legale privind normarea orelor de
curs, seminar, laborator, proiect, la licenţă, master, doctorat, potrivit cu numărul de
săptămâni de activitate cu studenţii. Numărul de ore poate fi cuprins între o normă
minimă de 196 ore (7 ore pe săptămână pentru profesor şi o normă maximă de 448 ore
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(16 ore pe săptămână), care se împarte la 40 ore pe săptămână x 43 săptămâni = 1720
ore pe an şi rezultă contribuţia aferentă din procentul de 60% (4,56-10,42).
(2). Activitate indirectă sau complementară (consultaţii, mentorat, coordonare lucrări
de licenţă, disertaţie, corectare de lucrări pe parcursul anului universitar, examene).
Reprezintă între 10% şi 15% din activitatea didactică de 1032 ore (2,6-3,9) (43 ore
consultaţii, 14 ore coordonare lucrare de licenţă şi disertaţie, 3 lucrări pe oră, 3 studenţi
pe oră examen, 1 corectură eseu, 3 lucrări pe oră corectură admitere)
(3). Activitatea de pregătire individuală (pregătire permanentă pentru ore,
perfecţionare instituţională, alte activităţi conexe), reprezentând echivalentul a 8 ore pe
săptămână (344 ore).
(4). Activităţi administrative se referă la alte tipuri de activităţi legate de procesul
didactic (comisii de admitere, de licenţă, disertaţie, activităţi de administraţie academică,
coordoanare lucrări de licenţă, disertaţie, promovarea şcolii, comisii de concurs ocupare
post, etc), normate în funcţie de cuantumul activităţilor desfăşurate (între 460 ore şi 258
de ore), între 6,0 ore și 10,7 ore medie pe săptămână (10,84-3,68) (comisii de admitere,
7 ore pe sesiune admitere, licenţă, disertaţie, 22 ore pe acţiune de promovare, 1-2 ore pe
săptămână administraţie, 14 ore participare comisie concurs, doctorat).
B) Activitatea de cercetare reprezintă 40% din norma săptămânală, 688 ore pe an,
cu o medie de 16 ore pe săptămână, constând din:
(1). Contracte (granturi), publicare de carte (200 ore),
(2). Participări la manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, seminarii) (83 ore pe
participare),
(3). Redactare cărți, cursuri, materiale e-learning, alte activităţi (radio, TV, conferinţe,
predici, servicii de consiliere, consultanţă în specialitate, etc) (405 ore).
Art. 5. Normarea posturilor vacante se face de regulă la 16 ore, indiferent de tipul
postului (asistent, lector, conferenţiar, profesor), cu excepţia posturilor ce urmează a fi
scoase la concurs, unde regula este cel puţin norma minimă (7 ore profesor, 8 ore
conferenţiar, 10 ore lector şi 11 ore asistent), cu cel mult 3 discipline diferite în
specialitate. Posturile vacante ocupate prin concurs se conservă de regulă, numărul de
ore putând fi suplimentat, dar nu mai mult de 16 ore.
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Art. 6. (1). Prezenta metodologie este aprobată de către Senat la propunerea Consiliului
de Administraţie, fiind însoţită de Fişa postului, ca anexă, completată anual de fiecare
cadru didactic, reprezentând o evaluare normativă a activităţii.
(2). Prezenta Metodologie, în forma modificată, a fost aprobată în ședința Senatului
Universității Emanuel din Oradea din data de 19 noiembrie 2014.
Președinte al Senatului UEO,
Prof. univ. dr. Paul Negruț
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Anexă
FIŞA POSTULUI
Cadre didactice
Nume …………. Prenume ………… post ………..
Total ore anual 40x43=1712
realizat ……. ore, …….. ore pe săptămână
A. Activităţi didactice (60%, 1032 ore) realizat …….. ore, ……… ore pe săptămână

1) activităţi de predare (potrivit cu statele de funcţii - nr. de ore convenţionale înmulţit cu
nr. de săptămâni de cursuri împărţit la 43 de săptămâni) (…… ore, ……ore/săpt.);
2) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an
(potrivit cu statele de funcţii - nr. de ore înmulţit cu nr. de săptămâni, împărţit la 43 de
săptămâni) (vezi 1);
3) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă (30 ore pe lucrare înmulţit cu 28 săptămâni
împărţit la 43 săptămâni);
4) îndrumarea elaborării disertaţiilor de master (40 ore pe lucrare înmulţit cu 28
săptămâni împărţit la 43 săptămâni);
5) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat (nu este cazul);
6) alte activităţi didactice şi practice înscrise în planurile de învăţământ (practică,
admiteri) (…….ore, ….ore/ săpt),
7) activităţi de evaluare (examene, eseuri, verificări periodice, lucrări scrise, etc. - 3 studenţi pe oră) (….ore, ….ore/săpt);
8) tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în cadrul
sistemului de credite transferabile (…..);
9) participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului (consiliu departament,
facultate, senat, consiliu de administraţie, comisii senat, comisii CEAC) (……..ore, …
ore/săpt);
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10) pregătire individuală şi instituţională (344 ore, 8 ore pe săptămână);
11) acţiuni de promovare a şcolii, misiune, activităţi comunitare (43 ore, 1oră/săpt).

B. Activităţi de cercetare (40%, 688 ore), realizat …… ore, …. ore pe săptămână
1) activităţi de cercetare individuală, doctorală, postdoctorală, mobilităţi (86 ore, 2 ore/
săptămână);
2) activităţi de cercetare prin contracte, convenţii, granturi, prestări servicii (43 ore, 1 oră/
săptămână);
3) redactare de materiale didactice şi de cercetare (172 ore, 4 ore/săptămână);
4) redactare de cărţi, manuale, alte materiale (129 ore, 3 ore/săptămână);
5) redactare de articole pentru publicare şi susţinere la manifestări ştiinţifice (86 ore, 2
ore/săptămână);
6) participări la congrese, conferinţe, seminarii (129 ore, 3 ore/săptămână);
7) participări în comisii de recenzie la edituri, contracte (46 ore, 1 ore/săptămână);
8) membru în comitete de redacţie, organizare de manifestări ştiinţifice (…….);
9) redactare de brevete şi invenţii (……..);
10) membru în comisii de concurs de promovare pe post, abilitare, doctorat, ARACIS,
CNATCDU (…….);
11) editare şi traducere de carte didactică şi ştiinţifică, reviste şi proceedings (……..);
12) realizare de emisiuni radio, TV, multimedia pentru diseminarea cunoaşterii (……..);.

Data,

Semnătura,
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