
FIȘA DE EVALUARE ANUALĂ
a performanțelor individuale pentru funcția didactică de conferențiar universitar

Anul calendaristic: ____________    Numele și prenumele cadrului didactic evaluat: ___________________________________________

Titular pentru disciplinele (codul disciplinei): ___________________________________________________________________________
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 INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI  ITPB-CEAC-F02
 FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ     
 Departamentul de Teologie Penticostală Pastorală      _________________________________________________________

PARTEA I — AUTOEVALUARE

Nr. 
crt.

Criteriu de 
evaluare și 

pondere
Conținut

Criterii calculare punctaj Punctajul acordat

1 2 3 4 5 Autoevaluare Verificare

1
Elaborare 
materiale 
didactice

20%

a. Cursuri universitare, în format tipărit sau
electronic, publicate în ultimii 5 ani, inclusiv 

anul evaluat. Se punctează materiale care au 
evidențiate anul publicării și ISBN-ul. Pentru 

material re-editat (revizuit) punctajul se 
înmulțește cu 0,5.

—
Co-autor, curs în 

limba română.
Nr. realizări x 2

Co-autor, curs 
într-o limbă 

străină.
Nr realizări x 3

Autor unic, curs în 
limba română.
Nr. realizări x 4

Autor unic, curs 
într-o limbă 

străină.
Nr. realizări x 5

 a =  a = 

b. Îndrumătoare, ghiduri, note de curs, în
format tipărit sau electronic, publicate în 

ultimii 5 ani, inclusiv anul evaluat. Se 
punctează materiale publicate cu și fără 

ISBN, inclusiv cele pentru uz intern în ITPB. 
La publicații într-o limbă străină punctajul se 
înmulțește cu 1,2. Pentu material re-editat 
(revizuit) punctajul se înmulțește cu 0,5.

— — — Co-autor
Nr. realizări x 4 

Autor unic 

Nr. realizări x 5  b =  b = 

c. Introducerea unor discipline noi, pe direcții
neelaborate anterior. Modernizarea 

tehnologiei de predare - prezentări media 
pentru cursuri / seminarii. Adaptarea notelor 

de curs pentru învățământul la distanță.

—

Modernizarea 
tehnologiei de 

predare (cursuri 
complete).

Nr. realizări x 2

Adaptare note de 
curs pentru 

învățământ la 
distanță.

Nr. realizări x 3

—
Introducere 

disciplină nouă.
Nr. realizări x 5

 c =  c = 

TOTAL
(nr. realizări se înmulțește cu punctajul aferent și se însumează pentru a obține a, b, c) (TOTAL = a + b + c)

PUNCTAJ PONDERAT
(TOTAL x 0,20)



Nr. 
crt.

Criteriu de 
evaluare și 

pondere
Conținut

Criterii calculare punctaj Punctajul acordat

1 2 3 4 5 Autoevaluare Verificare

2

Cercetare 
științifică și 
activitate 

profesională
30%

a. Cărți, monografii, tratate publicate la
edituri recunoscute CNCSIS, sau de prestigiu 
din străinătate, în ultimii 3 ani, inclusiv anul 

evaluat. Se punctează materiale care au clar 
evidențiate anul publicării și ISBN-ul. Pentru 

publicații într-o limbă străină punctajul se 
înmulțește cu 1,2. Pentu material re-editat 
(revizuit) punctajul se înmulțește cu 0,5.

Co-autor de 
capitol în volum 

colectiv. 
Nr. realizări x 1

Prim autor de 
capitol în volum 

colectiv. 
Nr. realizări x 2

Coordonator 
volum colectiv.
(Punctajul se 
împarte între 
coordonatori, 

dacă e cazul, în 
mod egal)

Nr. realizări x 3

Co-autor volum
Nr. realizări x 4

Autor unic volum
Nr. realizări x 5  a =  a = 

b. Studii publicate în reviste de specialitate,
reviste cotate CNCSIS, reviste indexate ISI, 

ATLA, RelThA, ERIH, Scopus, EBSCO, 
JSTOR, ProQuest, Project Muse, CEEOL. 

Pentru publicații într-o limbă străină punctajul 
se înmulțește cu 1,2. Punctajul se împarte 
între co-autori, dacă e cazul, în mod egal.

Studiu în revistă 
de specialitate 

ne-cotată 
CNCSIS și 
ne-indexată.

Nr. realizări x 1

Studiu în revistă 
de specialitate 
cotată CNCSIS 

cu calificativul C.
Nr. realizări x 2 

Studiu în revistă 
de specialitate 

cotată CNCSIS cu 
calificativul B.
Nr. realizări x 3 

Studiu în revistă 
de specialitate 

cotată CNCSIS cu 
calificativul A.
Nr. realizări x 4 

Studiu în revistă 
de specialitate 
indexată într-o 
bază de date 
internațională.
Nr. realizări x 5 

 b =  b = 

c. Comunicări științifice publicate în volume
colective. Punctajul se împarte între co-autori, 

dacă e cazul, în mod egal.

Comunicare 
prezentată poster 

la întrunire 
națională.

Nr. realizări x 1

Comunicare 
prezentată poster 

la întrunire 
internațională.
Nr. realizări x 2

Comunicare 
prezentată în plen 

la întrunire 
națională

Nr. realizări x 3

Comunicare 
prezentată, în 

limba română, în 
plen, la întrunire 
internațională.
Nr. realizări x 4

Comunicare 
prezentată, într-o 
limbă străină, în 
plen, la întrunire 
internațională.
Nr. realizări x 5

 c =  c = 

d. Recenzii a unor volume de specialitate,
publicate în reviste de specialitate; prefețe la 

volume de specialitate; traduceri

Recenzii / prefețe 
în limba română. 
Nr. realizări x 1

Recenzii / prefețe 
în limbă străină.
Nr. realizări x 2

Traducere carte în 
domeniu (adresa-
re public larg) din 
limbă modernă.
Nr. realizări x 3

Traducere carte 
de specialitate din 

limbă modernă.
Nr. realizări x 4

Traducere din 
limbă antică + 

note (în domeniu)
Nr. realizări x 5 

 d =  d = 

e. Articole, reportaje, editoriale, interviuri,
etc., publicate în reviste, ziare. Punctajul se 
împarte între co-autori, dacă e cazul, în mod 

egal.

Materiale 
publicate în limba 

română.
Nr. realizări x 1

Materiale 
publicate într-o 
limbă străină. 

Nr. realizări x 2

— — —  e =  e = 

f. Granturi câștigate prin concurs, ca director
sau membru, în derulare. Proiecte de 

cercetare, finanțate, în derulare.

Proiect de 
cercetare.

Nr. realizări x 1

Membru grant 
național.

Nr. realizări x 2

Membru grant 
internațional.

Nr. realizări x 3

Director / unic 
benefeciar grant 

național.
Nr. realizări x 4

Director / unic 
beneficiar grant 

internațional.
Nr. realizări x 5

 f =  f = 

TOTAL
(nr. realizări se înmulțește cu punctajul aferent și se însumează pentru a obține a, b, … f) (TOTAL = a + b + … + f)

PUNCTAJ PONDERAT
(TOTAL x 0,30)
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Nr. 
crt.

Criteriu de 
evaluare și 

pondere
Conținut

Criterii calculare punctaj Punctajul acordat

1 2 3 4 5 Autoevaluare Verificare

3

Recunoaște-
re națională 
și internațio-

nală, 
specializare

15%

a. Lector invitat pentru prelegeri la
universități, conferințe, simpozioane, work-

shopuri. Pentru prezentări într-o limbă străină 
punctajul se înmulțește cu 1,2.

Prezentare, în 
sumar, 

manifestare 
științifică

Nr. realizări x 1

Lector, în plen, 
manifestare 
științifică 
națională

Nr. realizări x 2

Lector, în plen, 
manifestare 
științifică 

internațională
Nr realizări x 3

Prelegeri anuale, 
universitare, 

naționale
Nr. realizări x 4

Prelegeri anuale, 
universitare, 
internaționale

Nr. realizări x 5

 a =  a = 

b. Membru în societăți profesionale, comisii
teologice, etc. — — — — Se punctează cu 

maximum 5  b =  b = 

c. Membru în colective de redacție, referent
științific reviste de specialitate, coordonare 
manifestări științifice, membru în comitet 

științific conferințe, etc.

— — — — Se punctează cu 
maximum 5  c =  c = 

d. Membru în echipe naționale și
internaționale de expertizare științifică și de 

evaluare a procesului educațional
— — — — Se punctează cu 

maximum 5  d =  d = 

e. Citări în cărți / reviste publicate pe
parcursul anului evaluat

Citare în revistă 
de specialitate 

ne-cotată 
CNCSIS și ne-

indexată
Nr. realizări x 1

Citare în revistă 
cotată CNCSIS 
cu calificativul C
Nr. realizări x 2

Citare în revistă 
cotată CNCSIS cu 

calificativul B
Nr. realizări x 3

Citare în carte 
publicată la 

editură recunos-
cută CNCSIS / în 
revistă cotată cu 

calificativul A
Nr. realizări x 4

Citare în carte 
publicată în 

străinătate / în 
revistă indexată
Nr. realizări x 5

 e =  e = 

f. Acordarea unor distincții, premii, titluri
onorifice, etc., pe parcursul anului evaluat — — — — Se punctează cu 

maximum 5  f =  f = 

g. Obținerea abilitării pe parcursul anului
evaluat — — — — Se punctează cu 

maximum 5  g =  g = 

TOTAL
(nr. realizări se înmulțește cu punctajul aferent și se însumează pentru a obține a, b, … h) (TOTAL = a + b + … + h)

PUNCTAJ PONDERAT
(TOTAL x 0,15)
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Nr. 
crt.

Criteriu de 
evaluare și 

pondere
Conținut

Criterii calculare punctaj Punctajul acordat

1 2 3 4 5 Autoevaluare Verificare

4

Activități 
tutoriale, 
activități 
didactice 

extracuricu-
lare și de 

diseminare / 
popularizare 
a informației 

teologice
20%

a. Coordonare / examinare lucrări licență,
masterat, doctorat. Se punctează lucrări 

promovate. Pentru coordonare într-o limbă 
străină punctajul se înmulțește cu 1,2.

Examinare 
masterat 

(raport scris)
Nr. realizări x 1

Examinare 
doctorat 

(raport scris)
Nr. realizări x 2

Coordonare 
licență

Nr realizări x 3

Coordonare 
masterat

Nr. realizări x 4

Coordonare 
doctorat

Nr. realizări x 5
 a =  a = 

b. Coordonare cercuri științifice studențești,
tutoriat științific, coordonare practica de 

specialitate, participare la activități pastorale / 
misionare, etc., împreună cu studenții

— —

Participare la 
activități cu 

studenții
3 puncte pentru 
anul respectiv

Tutoriat finalizat 
cu lucrare 

prezentată de 
student la 

manifestare 
științifică

Nr. realizări x 4 

Coordonator cerc 
științific / practica 

de specialitate
5 puncte pentru 
anul respectiv

 b =  b = 

c. Elaborarea de teste pentru examene de
admitere / absolvire și a altor materiale cu 

caracter didactic cre nu sunt incluse la 
criteriul de evaluare 1.

— — — — 5 puncte pentru 
anul respectiv  c =  c = 

d. Realizare cursuri postuniversitare (PU)
incluse în planul tematic al Universității. —

Participant curs 
PU. 

Se punctează cu 
maximum 2

—
Lector curs PU.

Se punctează cu 
maximum 4

Director curs PU.
Se punctează cu 

maximum 5
 d =  d = 

e. Elaborare materiale cu caracter
informațional, având conținut teologic, pentru 

uz intern în comunitatea ecleziastică sau 
extern pentru scopuri misionare, etc.

— — — —

Elaborare 
materiale

5 puncte pentru 
anul respectiv

 e =  e = 

f. Predicare, catehizare, studiu biblic,
consiliere doctrinară —

Consiliere 
doctrinară

2 puncte pentru 
anul respectiv

Predicare 
ocazională

3 puncte pentru 
anul respectiv

Responsabil 
catehizare / studiu 

biblic
4 puncte pentru 
anul respectiv

Predicare în mod 
regulat (2 sau mai 

multe ori / lună)
5 puncte pentru 
anul respectiv

 f =  f = 

g. Lector invitat pentru seminarii și prelegeri
în / pentru comunitatea ecleziastică, interviuri, 

dezbateri publice. Pentru prezentări într-o 
limbă străină punctajul se înmulțește cu 1,2.

Dezbateri publice,
interviuri radio și 

televiziune
Nr. realizări x 1

Prelegeri 
manifestări 

publice 
Nr. realizări x 2

— — Seminarii
Nr. realizări x 5  g =  g = 

TOTAL
(nr. realizări se înmulțește cu punctajul aferent și se însumează pentru a obține a, b, … g) (TOTAL = a + b + … + g)

PUNCTAJ PONDERAT
(TOTAL x 0,20)
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Nr. 
crt.

Criteriu de 
evaluare și 

pondere
Conținut

Criterii calculare punctaj Punctajul acordat

1 2 3 4 5 Autoevaluare Verificare

5

Activități 
administra-

tive în 
comunitatea 
academică 
și activități în 
comunitatea 
ecleziastică

15%

a. Participare în comisii examene admitere,
absolvire, titularizare — — —

Membru în 
comisie

Se punctează cu 
maximum 4

Președinte de 
comisie

Se punctează cu 
maximum 5

 a =  a = 

b. Responsabilități în cadrul departamentului,
facultății, universității

Responsabilități la 
nivel de facultate / 

departament, 
altele decât cele 

incluse la pct. 3-5.
Se punctează cu 

maximum 1

Responsabilități 
la nivel de univer-
sitate, altele decât 

cele incluse la 
pct. 3-5.

Se punctează cu 
maximum 2

Director de 
departament / 

membru în 
comisie 

permanentă de 
lucru pe facultate / 

departament.
Se punctează cu 

maximum 3

Funcție de 
conducere ne 

inclusă la pct. 5 / 
membru în 

comisie perma-
nentă de lucru pe 

universitate.
Se punctează cu 

maximum 4

Membru în 
Senat / Consiliul 
de Administrație.
Se punctează cu 

maximum 5

 b =  b = 

c. Întocmire documentație acreditare,
administrator site instituțional, rapoarte, alte 

documente, traduceri documente
— —

Întocmire rapoarte 
/ alte documente / 

traduceri.
3 puncte pentru 
anul respectiv

Administrator site 
instituțional

4 puncte pentru 
anul respectiv

Întocmire 
documentație 

acreditare
5 puncte pentru 
anul respectiv

 c =  c = 

d. Implicarea în activități de promovare a
instituției, de atragere de fonduri, alte activități 

administrative
— — — — Se punctează cu 

maximum 5  d =  d = 

e. Deținere de funcții în structuri eclesiale
Diacon

Se punctează 
cu maximum 1

Prezbiter /
Pastor

Se punctează cu 
maximum 2

Prestarea de 
activități 

administrative la 
nivel local

Se punctează cu 
maximum 3

Prestarea de 
activități 

administrative la 
nivel regional

Se punctează cu 
maximum 4

Prestarea de
activități

administrative la
nivel național

Se puncteazp cu
maximum 5

 e =  e = 

TOTAL
(nr. realizări se înmulțește cu punctajul aferent și se însumează pentru a obține a, b, … e) (TOTAL = a + b + … + e)

PUNCTAJ PONDERAT
(TOTAL x 0,15)
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  CENTRALIZATOR PUNCTAJ AUTOEVALUARE 

Nume, prenume și funcție didactică persoană evaluată: _______________________________________________________________      
Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data: _____________________________________     Semnătura: ___________________________________________

Nume, prenume și funcție de conducere verificator: __________________________________________________________________
Confirm veridicitatea datelor.

Data: _____________________________________     Semnătura: ___________________________________________

Punctaj ponderat 
criteriul 1

Punctaj ponderat 
criteriul 2

Punctaj ponderat 
criteriul 3

Punctaj ponderat 
criteriul 4

Punctaj ponderat 
criteriul 5

Total punctaj obținut
(1 + 2 … + 5) 

AUTOEVALUARE

VERIFICARE

   PUNCTAJ FINAL PONDERAT AUTOEVALUARE
(total punctaj obținut x 0,40)

PARTEA II — EVALUAREA DE CĂTRE STUDENȚI

PARTEA III — EVALUAREA COLEGIALĂ

Pagina �  din �6 7

   PUNCTAJ FINAL PONDERAT EVALUARE DE CĂTRE STUDENȚI
(medie punctaje finale chestionare x 0,20)

Se completează de către Directorul de Departament

   PUNCTAJ FINAL PONDERAT EVALUARE COLEGIALĂ
(medie punctaje finale din fișele de evaluare colegială x 0,20)

Se completează de către Directorul de Departament



EVALUARE ANUALĂ – PUNCTAJ FINAL

Nume, prenume, funcție didactică Director de Departament: _________________________________________________________________

Data: _______________________________________     Semnătura: _____________________________________________________

Note explicative:
1. Datele se referă la anul calendaristic precedent anului în care se completează fișa de evaluare anuală.
2. Autoevaluarea va fi însoțită de o lista realizărilor punctate (se completează Anexa 1), defalcat pe fiecare criteriu și conținut, care va fi inclusă în

dosarul de evaluare a fiecărui cadru didactic. La cererea verificatorului, cadrul didactic evaluat va prezenta și copii ale dovezilor datelor prezentate.
3. Rubricile Verificare și Punctaj Final Autoevaluare sunt completate de Directorul de Departament (pentru toate cadrele didactice titulare fără funcții de

conducere), de Decan (pentru Directorul de Departament), de Rector (pentru Decan) și de un membru din comisia CEAC desemnat de Senatul
Universitar (pentru Rector), după verifiarea dovezilor prezentate de cadrul didactic evaluat.

PARTEA IV — EVALUAREA DE CĂTRE ȘEFUL IERARHIC

PARTEA I – AUTOEVALUARE PARTEA II – EVALUARE STUDENȚI PARTEA III – EVALUARE COLEGIALĂ PARTEA IV – EVALUARE ȘEF IERARHIC

PUNCTAJ FINAL EVALUARE ANUALĂ
(partea I + II + III + IV)

Se completează de către Directorul de Departament
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   PUNCTAJ FINAL PONDERAT EVALUARE DE CĂTRE ȘEFUL IERARHIC
(punctaj final fișa de evaluare anuală de către șeful ierarhic x 0,20)

Se completează de către Directorul de Departament
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