Regulamentul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice
vacante
ANEXA II
CRITERII SPECIFICE PENTRU CONCURSURILE DE ASISTENT, LECTOR, CONFERENȚIAR ȘI PROFESOR
Criterii

1

1.Pregătirea profesională

2.Competența didactică

Evaluare
calitativă/
Punctaj
2

Descriere criterii

Observații

3

4

Să probeze
cunoașterea și
stăpânirea foarte
bună a
specialității/
subspecialității si
abilități didactice
Tipuri si tehnici
de învățare
aplicate.
Gradul de
aplicabilitate a
cunoștințelor.
Prezentarea
cunoștințelor în
mod accesibil.
Modalități de
evaluare.
Materiale si
mijloace didactice
folosite.
Interacțiunea cu
studenții.

Se evaluează prin
planul de
dezvoltare a
carierei.
Se evaluează prin
prelegerea
publică.
Se evaluează prin
prelegerea
publică.

Îndeplinire
criterii
Profesor
5

Îndeplinire criterii
Conferențiar

Îndeplinire criterii
Lector/Asistent

6

7

10

10

5/5

15

15

10/5

3. Specializări în domeniul
postului

2 puncte
pentru
fiecare

Burse, stagii,
Se evaluează prin
cursuri de formare planul de
profesională
dezvoltare a
carierei si prin
CV.

4. Predarea de cursuri în
limbi străine în facultate, în
țară, în străinătate

5 puncte
pentru curs

Cursuri în limbi
străine, la nivel
licență, master
etc.
Mobilități
Erasmus

Se evidențiază
prin CV.

Sesiunile/conferin
țele trebuie să
aibă ca obiect
domeniul de
specialitate
Se va avea în
vedere numărul
de lucrări
îndrumate.

Se evaluează prin
planul de
dezvoltare a
carierei si prin
CV.
Se evaluează prin
planul de
dezvoltare a
carierei si prin
CV.

Se vor avea în
vedere
concursurile din
profilul
specializării.
Studenți Erasmus
si internaționali

Se evaluează prin
planul de
dezvoltare a
carierei si prin
CV.
Se evidențiază
prin CV.

5 puncte
pentru
mobilitate
5. Coordonare, îndrumarea
și comunicarea cu
studenții/tinerii cercetători
5.1.Inițierea/organizarea/coord
onarea/moderarea de
conferințe/sesiuni științifice
pentru studenți

1 punct
pentru
fiecare

5.2. Conducerea de lucrări de
licență/disertații sau
îndrumarea studenților în
vederea realizării de lucrări de
cercetare științifică în
domeniul de specialitate
5.3.Pregătirea studenților în
vederea participării la
sesiuni/concursuri științifice
naționale și internaționale și
membri în juriile concursurilor
5.4.Activități de tutorat pentru
studenții străini care urmează
cursurile facultății

0,5 pentru
fiecare
lucrare

1 punct
pentru
fiecare
activitate
5 puncte

5.5.Funcții sau reprezentări la
nivel internațional în
organizații/asociații
profesionale naționale si
internaționale
6. Întocmirea de referate
pentru tezele de doctorat si
participarea in comisii de
doctorat; activități in cadrul
Scolii doctorale.
7. Inițierea/organizarea/
coordonarea altor
evenimente/acțiuni pentru
studenți

2 puncte
internaționa
l
1 punct
național
1 punct
pentru
fiecare
activitate

8. Calitatea de membru în
diverse structuri ale
instituției
(director de departament,
decan, prodecan, membru în
Consiliul facultății, în
consiliul departamentului
sau al Școlii doctorale) etc.
9. Participarea la examenele
de admitere, licență, master,
finalizare studii etc.

1 punct
pentru
fiecare
activitate

Conform CV-ului

0,5 pentru
fiecare
participare

Conform Fisei de
autoevaluare /
memoriului de
activitate

Secretar al comisiei de
admitere, președinte,
secretar sau membru al
comisiilor de susținere a
lucrării de licență, disertație
etc.

1 punct
pentru
funcția din
cadrul
comisiei

1 punct
pentru
fiecare

Se vor avea în
vedere
evenimente/
acțiuni extracurriculare
inițiate/organizate
/coordonate

