METODOLOGIA
privind evaluarea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. - Prezenta metodologie este un act intern şi serveşte la evaluarea în vederea promovării
cadrelor didactice şi a personalului care lucrează în managementul academic în cadrul
Universităţii Emanuel din Oradea (de aici UEO). Normele de evaluare sunt de uz intern şi
reprezintă etosul şi standardele pe care le promovează UEO.
Art. 2. - Evaluările vor fi folosite la evaluarea activităţii şi la promovarea cadrelor didactice, în
cazul măririlor salariale, la orice fel de modificare a statului de funcţii care are legătură cu starea
profesională şi cu calitatea serviciilor prestate de cadrul didactic angajat.
Art. 3. - Aceste norme sunt în concordanţă cu normele naţionale şi internaţionale de promovare
academică. Documentele care au stat la baza întocmirii acestei metodologii sunt:
-

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

-

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

-

Metodologia de evaluare externă a calităţii - A.R.A.C.I.S. (concretizează prevederile O.U.G.

nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și
completările ulterioare,
-

Carta Universităţii Emanuel din Oradea,

-

Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine

Baptiste din România, aprobat prin H.G. nr. 58/2008.

CAPITOLUL II
Descrierea sistemului de evaluare
Art. 4. - Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii cadrelor didactice vizează activitatea
didactică, activitatea de cercetare şi activităţile conexe asociate calităţii de cadru diactic din UEO
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în vederea stabilirii nivelului eficienţei şi eficacităţii educaţionale. Asigurarea calităţii cadrelor
didactice este o cerinţă fundamentală pentru UEO, care îşi propune să aplice o strategie proprie de
îmbunătăţire continuă în domeniul calităţii programelor şi activităţilor sale.
Art. 5. - Cadrele didactice ale UEO sunt obligate să respecte în totalitate condiţiile prevăzute de
Statutul Cultului Creştin Baptist din România și de Carta Universității Emanuel din Oradea.
Art. 6. - (1). Rezultatele şi performanţele activităţilor didactice şi de cercetare ale personalului
didactic şi de cercetare din UEO sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 ani.
(2). Directorul de departament, împreună cu responsabilul CEAC din fiecare facultate/
departament, vor răspunde de verificarea aplicării corecte a procedurii la nivelul facultăţii,
respectiv a departamentului şi de asigurarea condiţiilor pentru efectuarea şi păstrarea
înregistrărilor efectuate.
Art. 7. - (1). Evaluarea calităţii activităţii cadrelor didactice cuprinde următoarele activităţi:
-

Autoevaluarea periodică,

-

Evaluarea periodică a cadrelor didactice de către studenţi,

-

Evaluarea periodică de către colegi,

-

Evaluarea periodică de către directorul de departament sau şeful ierarhic superior.

(2). Sistemul de autoevaluare periodică se realizează prin intermediul formularului de
autoevaluare a cadrelor didactice şi grilei de evaluare, în conformitate cu Anexa 1 a prezentei
metodologii. Împreună cu fişa de autoevaluare, fiecare cadru didactic va depune la departament
CV-ul şi lista de lucrări.
(3). Evaluarea periodică a cadrelor didactice de către studenţi se realizează prin fişe de evaluare a
activităţii didactice de către studenţi, conform modelului prezentat în Anexa 2, pentru fiecare curs,
seminar sau practică. Fişele de evaluare se vor transmite studenţilor la începutul fiecărei sesiuni
ordinare, în perioada ianuarie şi iunie.
(4). Evaluarea periodică de către colegi se realizează prin intermediul fişei de evaluare a activităţii
didactice de către colegi, în conformitate cu Anexa 3.
(5). Evaluarea periodică de către directorul de departament se realizează prin intermediul fişei de
evaluare a cadrelor didactice de către directorul de departament, conform modelului prezentat în
Anexa 4.
Art. 8. - Sistemul de evaluare a cadrelor didactice este bazat pe obţinerea unui punctaj cumulat
din mai multe subcategorii de punctaje. Punctajul se face individual pe baza formularului
completat pe propria răspundere de fiecare dintre cadrele didactice. Formularul completat
2

reprezintă o declaraţie cu importanţă de act public. Orice declaraţie neconformă cu realitatea
atrage după sine penalizări interne, dar şi răspundere juridică.
Art. 9. - (1). Grila de evaluare are patru componente:
- criterii de evaluare ale activităţii academice;
- criterii de evaluare ale activităţii eclesiale, pastorale, misionare, mentorat;
- criterii de evaluare ale activităţii serviciului administrativ;
- evaluarea altor aspecte.
(2). Pentru fiecare dintre aceste componente există un punctaj minim ce trebuie obţinut pentru
fiecare categorie de grad didactic sau post administrativ.
(3). Punctajele se obţin prin înmulţirea unor puncte cu numărul de unităţi pentru fiecare categorie
(30 puncte x 5 cărţi publicate = 150 puncte, 20 puncte x 5 ani de slujire pastorală = 100 puncte,
etc). Punctajele obţinute pentru fiecare categorie se adună între ele, obţinându-se astfel un punctaj
final.
I
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Criteriile de evaluare pentru activitatea academică
Publicarea unei cărţi la o editură recunoscută pe plan internaţional şi
academic (pentru mai mulţi autori se împarte punctajul)
Concerte de prestigiu internaţional
DVD, CD, Filme de autor/interpret
Publicarea tezei de doctorat
Publicarea unui curs cu ISBN în tiraj extins
Publicarea unui curs în tiraj redus, circuit intern
Curs sau carte pe pagina web, sau in format electronic
Articol publicat în ţară la reviste de specialitate de circulație largă (pentru mai
mulţi autori se împarte punctajul la numărul acestora)
Participări la manifestări specifice naţionale
Publicarea unui articol în străinătate (pentru mai mulţi autori se împarte
punctajul la numărul acestora)
Participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice locale sau naţionale
Participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice internaţionale cu proceeding
Participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice internaţionale ca şi keynote
speaker, guest editor
Participarea la conferinţe, simpozioane, cercuri ştiinţifice, concerte, recitaluri,
festivaluri, concursuri

Punctaj
100

Traducerea de carte
Publicaţii în volume colective
Activitatea editorială, publicare de cărţi
Participarea la cursuri de specializare, continuarea educaţiei
Participarea ca invitat pentru a preda cursuri în alte universităţi, instituţii
culturale din ţară

15
35
30
20
35

3

50
60
30
20
25

100
20
40
100
20

17

Participarea ca invitat pentru a preda cursuri în alte universităţi, instituţii
culturale din străinătate

70

18

Membru în comitete de organizare conferinţe, congrese naţionale

70

19
20
21
22
23
24
25
26

Membru în comitete de organizare conferinţe, congrese internaţionale
Publicarea de recenzii
Participarea la un contract de cercetare naţional
Participarea la un contract de cercetare internaţional
Membralitatea în societăţi profesionale
Participare la concursuri de promovare, doctorat şi comisii de evaluare
Obținerea unor distincții academice speciale
Organizator de manifestări ştiinţifice/culturale/sportive - în calitate de
preşedinte
Organizator de manifestări ştiinţifice/culturale/sportive - membru în comitetul
de organizare

27

120
25
50
100
30
40
50
15

II
1
2
3
4
5
6
7
8

Evaluarea activităţii eclesiale, pastorale, misionare, mentorat
Slujire pastorală
Slujire misionară, diaconat, presbiteriat
Slujire cu diferte slujbe în biserică (copii, formaţii, etc.)
Călătorii misionare în ţară şi străinătate
Coordonarea de grupe misionare studenţeşti
Participarea la activităţi care ţin de recrutarea de sponsori, imagine, venituri
Participarea la activităţi de recrutare de studenţi
Slujire în biserici pentru beneficiul şcolii

Punctaj
15
12
10
20
30
30
25
25

III

Evaluarea activităţii administrative şi a calităţii serviciului, coordonare
studenţi

Punctaj

1

Ocuparea unei funcţii administrative strategice superioare, rector, preşedinte
CA
Ocuparea funcţiei de preşedinte Senat
Ocuparea funcţiei de decan
Ocuparea funcţiei de director de departament
Membru în consiliile facultăţilor, departamentelor şi în Senatul UEO
Preşedinte comisie de etică (pastor UEO), preşedinte comisie CEAC
Membru în comisia de etică, CEAC
Activitatea în comisii la nivel de facultate/universitate (admitere, orar,
finalizare studii)

300

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Coordonare lucrări de licenţă / dizertaţie / doctorat (pentru o lucrare)
Activitatea de consiliere/mentorare a studenţilor (îndrumători de an, tutori)
Îndrumarea/coordonarea studenților la concursurile profesionale/studenţeşti
Conducerea unor cercuri studenţeşti

200
150
100
40
100
80
30
30
50
10
10
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IV

1
2
3

Evaluarea altor aspecte

Punctaj
convenţio
nal
Evaluarea studenților
100
Evaluare instituțională (directorul de departament)
100
Raportul pastorului universității și recomandare bună din partea comunității
100
eclesiale (bisericii) unde este membru și slujește

Art. 10. - După completarea fişelor de evaluare, acestea vor fi centralizate la CEAC. După
centralizarea tuturor punctajelor, rezultatele vor fi aduse la cunoştinţa conducerii universităţii şi,
după caz, a Bordului de Garanţi. Abaterile ce ţin de comportament vor face obiectul analizei
Comisiei de etică. În cazul în care evaluarea performanţele profesionale ale unui cadru didactic
din UEO se situează sub 60 % din nivelul indicatorilor, se va proceda la monitorizarea acesteia şi
eventual la aplicarea de măsuri administrative. Depăşirile semnificative vor putea fi răsplătite
corespunzător.
Punctajele optime sunt următorele:
Pentru un angajat care aspiră la o funcţie Profesor
superioară administrativă şi un titlu academic
superior
I
Evaluarea activităţii academice
1000
II Evaluarea
activităţii
eclesiale,
pastorale,
60
misionare
III Evaluarea activităţii administrative si a calităţii
340
serviciului.
IV Evaluarea altor aspecte
250
1650

Conferenţiar Lector

Asistent

800
50

500
30

300
20

280

220

150

220
1350

200
950

180
650

CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art. 11. - Această metodologie se aplică angajaţilor cu norma de bază în Universitatea Emanuel din
Oradea. Nu se aplică debutanţilor în cadrul UEO.
Art. 12. - Contestările în vederea revenirii asupra deciziilor luate vor fi făcute în termen de 48 de
ore de la comunicarea rezultatelor.
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Art. 13. - (1). Prezenta metodologie va fi pusă în aplicare începând cu anul universitar 2011-2012.
Cadrele didactice au la dispoziţie 2 ani universitari pentru a se alinia cerinţelor specifice postului
sau gradului didactic pe care îl ocupă.
(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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ANEXA 1

UNIVERSITATEA EMANUEL din ORADEA
Facultatea …………………………………….
Specializarea …………………………………

FORMULAR DE AUTOEVALUARE A CADRELOR DIDACTICE

Numele şi prenumele cadrului didactic: ……………………………………..
Gradul didactic şi ştiinţific: ………………………………………………….
Funcţia: ………………………………………………………………………
Autoevaluarea:
1.

Activitatea didactică

2.

Activitatea de cercetare

3.

Activitatea ştiinţifică

4.

Prestigiul profesional

Data:
Semnătura cadrului didactic,
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ANEXA 2
UNIVERSITATEA EMANUEL din ORADEA
Facultatea …………………………………….
Specializarea …………………………………

CHESTIONAR DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE
DE CĂTRE STUDENŢI
Răspunsurile vor fi date pe o scală de la 1 (unu) la 5 (cinci) cu următoarea menţiune: 5 = total
acord, 4 = acord, 3 = neutru/mediu, 2 = împotrivă, 1 = total împotrivă. Există o singură variantă de
răspuns pentru fiecare întrebare. Răspunsurile sunt confidenţiale.
Anul de studii/An universitar: __________________________
Disciplina: _________________________________________
Cadrul didactic: _____________________________________
Nr. crt.

Item

1

Cursurile predate de cadrul didactic au fost interesante, mi-au
stimulat curiozitatea
Activităţile aplicative au fost în concordanţă cu materia predată

2
3

Răspuns
1-5

4

Bibliografia necesară pentru activitățile aplicative a fost uşor de
procurat
Materialele didactice puse la dispoziție au fost utile

5

Informațiile prezentate au fost uşor de înţeles

6
7

Modul de predare este dinamic astfel încât îmi face plăcere să
particip la cursuri
Cadrul didactic comunică clar procedura de evaluare/notare

8

Notele primite sunt pe merit

9

Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuriri

10

Relaţia stabilită cu cadrul didactic a fost una de respect

11

Aş dori să particip şi la alte activităţi didactice (cursuri)
susţinute de acest profesor
Personal am participat la cel puţin 50% din activităţile
planificate

12

Alte menţiuni/observaţii:

Data: ______________
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ANEXA 3
UNIVERSITATEA EMANUEL din ORADEA
Facultatea …………………………………….
Specializarea …………………………………
GRILĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII
DIDACTICE DE CĂTRE COLEGI
Numele și prenumele evaluatorului:

Numele și prenumele cadrului didactic evaluat:

Gradul didactic și științific:

Gradul didactic și științific:

Vechimea în învățământul superior:

Vechimea în învățământul superior:

Răspunsurile vor fi date pe o scală de la 1 (unu) la 5 (cinci) cu următoarea mențiune: 5 = total de
acord, 4 = de acord, 3 = neutru/mediu, 2 = împotrivă, 1 = total împotrivă. Există o singură variantă
de răspuns pentru fiecare întrebare.
Răspuns
1-5

Nr. crt.

Criterii de evaluare

1

Cadrul didactic dă dovadă de o continuă preocupare spre
perfecționare și acumulare de experiență didactică
Cadrul didactic prezită un progres continuu în ceea ce privește
metodele didactice
Cadrul didactic își achită obligațiile academice cu responsabilitate și
profesionalism
Cadrul didactic este prezent la cursurile și seminariile sale

2
3
4
5
6

Studenții sunt mulțumiți de calitatea cursurilor și seminariilor oferite
de cadrul didactic
Cadrul didactic este implicat în activitățile departamentului

7

Cadrul didactic este implicat în diversele activități ale universității

8

Cadrul didactic se implică în activități de cercetare

9

Cadrul didactic este activ în ceea ce privește diseminarea rezultatelor
cercetării sale în jurnale de specialitate
Cadrul didactic este activ în ceea ce privește participarea cu lucrări la
conferințe de specialitate
Colaborez cu acest cadru didactic evaluat cel puțin bi-semestrial la
diversele activități ale departamentului
Cadrul didactic dă dovadă de loialitate față de Universitatea Emanuel

10
11
12

Alte mențiuni/observații:
Data: ______________
Semnătura cadrului didactic evaluator:
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ANEXA 4
UNIVERSITATEA EMANUEL din ORADEA
Facultatea …………………………………….
Specializarea …………………………………

FORMULAR DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE
DE CĂTRE DIRECTORUL DE DEPARTAMENT
Numele şi prenumele Directorului de departament:
Gradul didactic şi ştiinţific:
Numele şi prenumele cadrului didactic:
Gradul didactic şi ştiinţific:

Evaluarea:
1.

Activitatea didactică

2.

Activitatea de cercetare

3.

Activitatea ştiinţifică

4.

Prestigiul profesional

Data:
Semnătura Directorului de departament,
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