RAPORT
de autoevaluare aăactivit ii
pentru anul ........

Numeleăşiăprenumeleăcadruluiădidactic:
Vârsta:
Facultatea:
Departamentul:
Func iaădidactic :
Func iaăştiin ific :
Func iaăadministrativ ă(dacă este cazul):

PARTEA I

ACTIVITATEA DIDACTIC
1. Cursuri predate
Nr.
crt.

Denumirea cursului

Facultatea

Specializarea / anul
de studii

Nr. de
ore

Facultatea

Specializarea / anul
de studii

Nr. de
ore

1.
2.
2. Laboratoareăşiăseminariiăpredateă
Nr.
crt.

Denumirea laboratorului/seminarului

1.
2.
3. Îndrumare studen i
3.1.ăÎndrumareăproiecteădeădiplom /lucr riădeălicen /lucr riădeădiserta ie
Numele şi prenumele
studen ilor

Facultatea /
Specializarea / Anul
de studii

Titlul lucr rii

1

3.2. Îndrumare în elaborarea de articole
Numeleăşi prenumele
studen ilor

Facultatea /
Specializarea /
Anul de studii

Titlulălucr rii

Revista în care s-a
publicat (titlu, nr.
vol., pagini)

3.3.ăÎndrumareăînăelaborareaăcomunic riăştiin ifice
Numeleăşiăprenumeleă
studen ilor

Titlulălucr rii

Facultatea /
Specializarea /
Anul de studii

Simpozionul /
Conferin aă
(denumire, loc,
perioadă, volum)

4. Publica iiădidacticeăînăedituriăinterna ionale
Autori

Titlu

Editura / ISBN

Nr.
Pag.

Editura / ISBN

Nr.
Pag.

5. Publica iiădidacticeăînăedituriăna ionale
Autori

Titlu

6. Publica iiădidacticeăpeăplanălocal
Autori

Titlu

Nr.
Pag.

7. Participare în comisii de admitere, licen ,ădiserta ie, doctorat


Comisia de admitere:



Comisiaădeăsus inereăaălucr rilorădeălicen :



Comisia de sus inere a lucr rilorădeădiserta ie:



Comisia de sus inereăaălucr rii de doctorat:

8. Activit iă înă sprijinulă dezvolt riiă bazeiă materialeă pentruă înv
laboratoare, producere material didactic etc.)1

1

mânt (dotare

A se menţiona denumirea laboratorului şi tipul de dotări.

2

9. Colabor riăinterna ionaleăînăsprijinulăînv mântului (parteneriate, programe de tip
SOCTRATE-ERASMUS, MUNDUS, TEMPUS, schimburi etc.)2
10. Expertăpentruăproblemeădeăînv

mânt (ARACIS, ACPART, proiecte POSDRU etc.)

11. Participare la cursuri de formare atestate (a se menţiona numele organizatorului,
tema cursului, perioada şi locul desfăşurării precum şi modul de atestare)
12. Burse de studii şi/sau cercetare (doctorale şi postdoctorale)3
13. Alteăactivit i didactice

Partea a II-a

ACTIVITATEA ŞTIIN IFIC
1. Contracte de cercetare – dezvoltare – inovare câştigateă prină competi ieă
interna ional ă(director/responsabil de proiect)
Titlul proiectului

Director proiect4
Membri în colectiv5

Nr.
contractăşiă
durat

Valoarea
(lei)
Total

Sursa de
finan are6

2010

2. Contracte de cercetare – dezvoltare – inovare câştigateă prină competi ieă na ional ă
(director/responsabil de proiect)
Titlul proiectului

Director proiect7
Membri în colectiv8

Nr.
contractăşiă
durat

Valoarea
(lei)
Total

Sursa de
finan are9

2010

3. Colabor ri la proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare câştigateăprinăcompeti ieă
interna ional
Titlul proiectului

2
3

Directorăproiectăşiăorganismulă
coordonator
Rolul în proiect10

Nr.
contract
şiădurat

Sursa de
finan are

A se menţiona cadrul colaborărilor, denumirea partenerilor, scopul parteneriatului.
A se menţiona finanţatorul bursei, conţinutul ştiinţific al studiilor, titlul proiectului de cercetare doctorală
sau postdoctorală, rezultatele obţinute, perioada de derulare, coordonatorul, organizaţia de primire.

Se evidenţiază prin caractere îngroşate
Inclusiv studenţi (licenţă, masterat, doctorat)
Instituţia şi programul
7
Se evidenţiază prin caractere îngroşate
8
Inclusiv studenţi (licenţă, masterat, doctorat)
9
Instituţia şi programul
10
Se evidenţiază cu caractere îngroşate

4

5

6

3

4. Colabor riălaăproiecteădeăcercetareă– dezvoltare – inovareăcâştigateăprinăcompeti ieă
na ional
Directorăproiectăşiăorganismulă
coordonator
Rolul în proiect11

Titlul proiectului

Nr.
contract
şiădurat

Sursa de
finan are

5. Valorificareaărezultatelorăcercet riiăştiin ifice


Brevete ob inute
Titlul brevetului şi autorii



Date complementare
Organismul care a
Data
acordat şi nr.
ob inerii
brevetului

Cereri de brevete depuse
Titlul brevetului şi autorii

Date complementare
Organismul la care
Data
s-a depus cererea
depunerii

 C r i,ămonografiiăştiin ifice,ădic ionare
Autori



Publica ia,ăISSN,ăpag.,ăfactoră
impact

Titlu

Publica ia,ăISSN,ăpag.,ăfactoră
impact sau cota CNCSIS

Titlu

Manifestareaăştiin ific ,ăloca ie,ă
perioad

Comunic riăştiin ifice în Simpozioane/Congrese/Conferin e na ionale

Autori

11

Titlu

Comunic riăştiin ifice în Simpozioane/Congrese/Conferin e interna ionale

Autori



Nr.
Pag.

Articole ştiin ificeăpublicate în reviste na ionale

Autori



Editura / ISBN

Articole ştiin ificeăpublicate în reviste interna ionale

Autori



Titlu

Titlu

Manifestareaăştiin ific ,ăloca ie,ă
perioad

Se evidenţiază cu caractere îngroşate

4



Transfer tehnologic
Autoriiăşiătitlulălucr rilor

Partenerul la care s-a
realizat transferul

Num rulăşiădataă
documenta ieiădeătransfer

6. Organizareădeămanifest riăştiin ifice
Manifestareaăştiin ific

Rolul în organizare

Loca ie,ăperioad

7. Îndrumare teze de doctorat
Titluătez

Doctorand

Dataăsus inerii

8. Îndrumareăreferateădoctoratăînăcadrulăprogramuluiăindividualeădeăpreg tireă
Doctorand

Titlu referat

Dataăsus inerii

9. Sus inereătez ădeădoctorată/ăreferateăînăcadrulăprogramuluiăindividualeădeăpreg tire
Titluătez ă/ăreferat

Îndrum torădoctorat

Dataăsus inerii

10. Alteăactivit iăştiin ificeă
11. SINTEZAăREZULTATELORăCERCET RILORăŞTIIN IFICEăREALIZATE
Tema de cercetare
realizat

Obiectivele generale
realizate

Rezumat

Indicatori de
performan ă
realiza i12

12. SCHEMAăPROGRAMULUIăŞTIIN IFICăPENTRUăANULăVIITOR
Tema de cercetare
propus

Obiectivele generale
propuse

Rezumat13

Indicatori de
performan
propuşi

În funcţie de specificul programului prin care se realizează finanţarea proiectelor: sisteme, tehnologii de
tratare şi reciclare a deşeurilor, metode de identificare a poluanţilor în mediul înconjurător, tehnologii
curate, tehnologii eco eficiente, metode, tehnologii de consolidare a diversităţii ecologice, metode şi
soluţii tehnice în domeniul amenajării teritoriului, terapii moderne, produse corespunzătoare
dezvoltării durabile, tehnologii agricole durabile, metodologii de determinare a reziduurilor şi
poluanţilor în lanţul alimentar, medicamente noi, tehnologii avansate în domeniul produselor
farmaceutice, al grupurilor biocatalitice, noi enzime şi microorganisme, sisteme bioinformatice,
metode manageriale noi, de marketing şi dezvoltare antreprenorială, studii referitoare la calitatea
educaţiei şi a ocupării etc.
13
Max. 100 de cuvinte.

12

5

PARTEA a III-a

PRESTIGIU PROFESIONAL
1. Profesor invitat (universitatea, tipul activităţilor desfăşurate, perioada, atestatul sau
altă modalitate de recunoaştere din partea organizaţiei de primire)
2. Profesor asociat (universitatea, tipul activităţilor desfăşurate, perioada, atestatul sau
altă modalitate de recunoaştere din partea organizaţiei de primire)
3. Apartenen aălaăorganiza ii/societ iăprefesionaleăsauăştiin ificeăinterna ionaleă
4. Apartenen aălaăorganiza ii/societ iăprefesionaleăsauăştiin ificeăna ionale
5. Premii,ădecora ii,ădistinc iiăob inute
6. Activit i deă evaluareă şiă expertiz ă (redactor, membru în comitetul de redacţie,
referent, expert, etc.)
7. Alteăactivit iă

Data ...............................
Numele şi prenumele cadrului didactic,
Semnătura

6

