INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI
ITPB-CEAC-F05
FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
Departamentul de Teologie Penticostală Pastorală
_____________________

FIȘA DE EVALUARE COLEGIALĂ
A CADRELOR DIDACTICE

Anul calendaristic evaluat: ____________
CADRU DIDACTIC EVALUAT
Numele și prenumele

Funcția didactică

Titular pentru (codul disciplinei):

Funcția didactică

Funcția managerială (dacă e cazul):

EVALUATOR
Numele și prenumele

EVALUARE ȘI PUNCTAJE
Domeniul de
activitate

Criterii de evaluare

Punctaj*

a. Calitatea actului didactic (pregătirea informației și transmiterea acesteia) – planificare,
structură logică, gestionare corectă a timpului și a încărcării informaționale, metode de
predare bazate pe tehnici informatice, actualizarea materialelor didactice, orientarea a =
noțiunilor predate către problematici de actualitate și aplicabilitatea acestora la
cerințele specifice domeniului de activitate.
b. Gradul de interactivitate cu studenții (disponibilitate și receptivitate la problemele
ridicate de studenți) – consultanță, tutoriat științific, coordonare lucrări de licență /
masterat / doctorat, sprijin în organizarea de manifestări studențești, monitorizarea / b =
participarea la practica de specialitate a studenților, organizarea / implicarea în
activitățile ecleziastice și de misionariat ale studenților.

1. Activitatea
didactică și de
diseminare a
informației
teologice
35%

c. Participarea sau implicarea organizatorică în procesul de îmbunătățire a experienței
didactice – activități de predare în calitate de cadru didactic asociat / invitat în alte
instituții educaționale, invitarea unor cadre didactice din alte universități pentru activități
c=
educaționale în cadrul cursurilor predate, contribuție la îmbunătățirea curiculei și a
conținutului cursurilor predate, introducerea de cursuri noi, organizarea de schimburi
de experiență pentru studenți.
d. Contribuția la diseminarea și popularizarea informației teologice – activități de predare
ca și invitat în comunitatea ecleziastică, interviuri, dezbateri, predicare, catehizare,
d=
consiliere pastorală, elaborare materiale cu caracter teologic pentru communitatea
ecleziastică.
TOTAL
(a + b + c + d)

PUNCTAJ PONDERAT
(TOTAL x 0,35)

* Vezi nota explicativă.
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Domeniul de
activitate

Criterii de evaluare

Punctaj*

a. Participarea în proiecte de cercetare – proiecte câștigate prin concurs, proiecte
a=
finanțate extern și intern, planul de cercetare personal.
b. Diseminarea națională și internațională a rezultatelor activității de cercetare – lector la
b=
conferințe, simpozioane, dezbateri, alte manifestări științifice.

2. Activitatea
științifică și de
cercetare
35%

c. Valorificarea activității de cercetare – suplimentarea literaturii de specialitate existente
c=
prin publicarea contribuției științifice personale (monografii, studii, articole, etc.).
d. Recunoașterea națională și internațională a activității științifice – citări, distincții, titluri,
membralitate în societăți științifice, calitatea de recenzent / referent științific, d =
participarea în colective editoriale, participarea în comitete și comisii științifice.
TOTAL
(a + b + c + d)

PUNCTAJ PONDERAT
(TOTAL x 0,35)

* Vezi nota explicativă.

Domeniul de
activitate

Criterii de evaluare

Punctaj*

a. Asumarea de responsabilități administrative la nivel de universitate / facultate /
departament – funcții de conducere, participarea în comisii de muncă, elaborare a =
documente.
b. Comunicare interpersonală și capacitatea de a lucra în echipă. Inițiative privind buna
b=
funcționare a relațiilor din cadrul colectivului.

3. Activitatea
administrativă
academică și
ecleziastică
30%

c. Promovarea și susținerea universității – organizare de manifestări științifice și a altor
evenimente, promovarea imaginii universității în cadrul comunității ecleziastice, c =
atragere de fonduri, atragere de studenți.
d. Implicarea în dezvoltarea relațiilor de parteneriat – relații cu alte instituții de
d=
învățământ, relații cu alte organizații, relația cu comunitatea ecleziastică.
TOTAL
(a + b + c + d)

PUNCTAJ PONDERAT
(TOTAL x 0,30)

* Vezi nota explicativă.

MODALITĂȚI DE INFORMARE FOLOSITE
Asistență a activității de predare
Documentare privind conținutul disciplinelor, activitatea de cercetare și activitatea didactică (CV, rapoarte la nivel de
universitate / facultate / departament, baze de date)
Discuții cu cadrul didactic evaluat pentru culegerea de informații și clarificarea datelor prezentate ca evidență
Colaborări directe cu cadrul didactic evaluat (proiecte, activități științifice și administrative, publicații comune)
Alte modalități (specificați):

Pagina 2 din 3

(bifați)

CENTRALIZATOR PUNCTAJ EVALUARE COLEGIALĂ
Punctaj ponderat domeniul de
activitate 1

Punctaj ponderat domeniul de
activitate 2

Punctaj ponderat domeniul de
activitate 3

PUNCTAJ FINAL EVALUARE COLEGIALĂ
(Totalul punctajului ponderat obținut)

Data: _____________

Semnătura evaluatorului: _______________________________

Notă explicativă:
1. Se acordă calificative, de la 1 la 10, pentru fiecare criteriu în parte. Aceste calificative reprezintă o
estimare (în opinia evaluatorului) a performanțelor cadrului didactic evaluat, după cum urmează:
calificativul 1 semnifică o performanță de 10%; 2 = 20%; 3 = 30% … 10 = 100%.
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