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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. ASEM acordă anual, în luna decembrie Premiul „Profesorul anului al ASEM”
pentru cele mai valoroase contribuţii cu caracter ştiinţific şi didactic, realizate individual sau
colectiv, de cadrele didactice titulare ale ASEM în anul de studii.
Concursul nominalizat se organizează pe 2 categorii de cadre didactice:
• Lectori universitari şi lectori superior universitari;
• Conferenţiari universitari şi profesori universitari.
Art. 2. Prezentul Regulament stabileşte procedura şi condiţiile de organizare şi
desfăşurare a concursului nominalizat pe fiecare categorie: scopul şi obiectivele de bază,
procedura de organizare şi desfăşurare concursului, criteriile de selecţie şi procedura de
premiere.
Capitolul II. Scopul şi obiectivele de bază
Art. 3. Scopul concursului este de a stimula creativitatea ştiinţifico-didactică a
cadrelor didactice, a motiva pentru autoformare şi formare continuă, a spori nivelul de
calitate şi eficienţă a activităţii ştiinţifico-didactice, a promova experienţa avansată şi
inovatoare în ASEM în concordanţă cu cele mai bune practici europene în domeniu.
Art. 4. Obiectivul de bază al concursului este de a promova standardele de
performanţă, care să contribuie la ridicarea prestigiului şi vizibilităţii ASEM la nivel naţional
şi internaţional.
Capitolul III. Procedura de organizare şi desfăşurare concursului
Art. 5. La concurs pot participă pe principii benevole cadrele didactice din ASEM cu
o vechime minimă de 3 ani de activitate didactico-ştiinţifică în ASEM şi vârstă nelimitată.
Art. 6. Concursul va fi organizat şi desfăşurat la nivel instituţional de Comisia de
concurs, numită prin ordinul rectorului.
Art. 7. Comisia de concurs este formată din 7 persoane (preşedinte, secretar şi 5
membri).
Art. 8. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului este următoarea:
• 1 octombrie – 15 noiembrie – depunerea dosarelor de către participanţi.

REG.0.PA
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI "PROFESORUL ANULUI" ÎN ASEM

PAGINA
3/8

• 16 noiembrie -10 decembrie - examinarea dosarelor depuse de către Comisia de
Concurs.
Art. 9. Pentru fiecare cadru didactic, înscris la concurs, Departamentul de
management al calităţii şi dezvoltare curriculară va prezenta până la 15 noiembrie rezultatele
ultimei chestionări ai studenţilor de evaluare a calităţii predării disciplinelor. În lipsa unei
astfel de chestionări pentru o persoană concretă Departamentul de management al calităţii şi
dezvoltare curriculară va organiza în perioada 10 octombrie – 10 noiembrie chestionarea
studenţilor pentru evaluarea calităţii predării disciplinelor.
Art. 10. Dosarele înaintate de către participanţi Comisiei de concurs până la 15
noiembrie vor include următoarele documente:
a) cerere de participare, care se întocmeşte conform Anexei nr.1 la prezentul
Regulament;
b) fişa participantului completată şi semnată de către participant, conform Anexei nr.2
la prezentul Regulament;
c) fişa de evaluare şi autoevaluare completată pe propria răspundere, semnată de către
participant şi avizată de şeful de catedră (subdiviziunii) din componenţa căreia fac parte,
conform Anexei nr.3 la prezentul Regulament;
d) fişa cu rezultatele ultimei chestionări a studenţilor pentru evaluarea calităţii predării
disciplinelor, semnată de şeful Departamentul de management al calităţii şi dezvoltare
curriculară.
Fiecare participant prezintă Comisiei de concurs materiale care confirmă informaţia
inclusă în fişa de evaluare şi autoevaluare, conform Anexei nr.3 la prezentul Regulament.
Art. 11. Comisia de concurs examinează dosarele depuse de către participanţi şi
efectuează evaluarea activităţii ştiinţifico-didactice a candidaţilor, desfăşurată pe parcursul
perioadei de referinţă (perioada după desfăşurarea concursului precedent), în baza dosarelor
depuse pe fiecare categorie de cadre didactice.
Art. 12. Comisia de concurs va desfăşura şi finaliza concursul doar în cazul depunerii
a cel puţin 3 dosare pentru fiecare categorie de cadre didactice.
Art. 13. Criteriile de evaluare a dosarelor cuprind următorii indicatori de performanţă:
-

elaborarea de articole ştiinţifice publicate în reviste din ţară, din străinătate cu
recunoaştere la nivel naţional şi internaţional şi reviste indexate ISI (fără a se include
comentariile, „news” etc.);

-

citarea sau includerea în „Highly Cited Researces”, Thomson/ISI
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elaborarea de publicaţii ştiinţifice în culegerile manifestărilor ştiinţifice prestigioase,
de preferinţă internaţionale (congrese mondiale, colocvii, simpozioane, mese rotunde)
cu referenţi şi comitet de program;

-

elaborarea de monografii şi lucrări metodice publicate în edituri recunoscute străine şi
naţionale;

-

participarea în granturi internaţionale şi naţionale câştigate prin competiţie ca
coordonator sau membru al echipei;

-

participarea în proiecte de cercetare ştiinţifică realizate ca coordonator sau membru al
echipei;

-

conducerea ştiinţifică de doctorat;

-

participarea la organizarea de manifestări ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional;

-

apartenenţa la comitete ştiinţifice;

-

elaborarea de cursuri universitare, cu înalt grad de originalitate;

-

introducerea unor cursuri noi, pe direcţii neelaborate;

-

utilizarea în procesul de predare a tehnologiilor educaţionale moderne (mijloace
tehnice performante, simulări, studii de caz, etc.);

-

atragerea studenţilor şi masteranzilor în cercetare pe domeniu de specialitate;

-

participarea în comisii naţionale şi ministeriale de elaborare a strategiilor sau cadrului
normativ pe diverse domenii;

-

implicarea în activităţi comunitare;

-

întreprinderea de acţiuni de promovare a imaginii ASEM la nivel naţional şi
internaţional.
Grila criteriilor de performanţă a dosarelor este prezentată în anexa 3 ca parte

componentă a prezentului regulament.
Art. 14. Comisia de concurs evaluează dosarele în funcţie de punctajul acumulat de
fiecare participant în baza criteriilor de performanţă prevăzute în Regulament.

Pentru

stabilirea punctajului final al participantului se însumează punctajul acumulat pe fiecare
criteriu de performanţă.
Art. 15. Propunerea Comisiei de concurs referitoare la desemnarea participantului ca
premiat la Concurs este adoptată prin majoritatea de voturi ale membrilor Comisiei. Ea este
consemnată într-un proces-verbal, semnat de preşedintele şi secretarul Comisiei de concurs.
Art. 16. Propunerea Comisiei de Concurs este definitivă şi nu poate fi contestată.
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Art. 17. Propunerea de desemnare a participantului ca premiat la Concurs pe fiecare
categorie de cadre didactice, însoţită de o copie a procesului-verbal al discuţiilor şi al votului
din Comisie se înaintează Rectorului ASEM spre validare.
Art. 18. Rectorul ASEM desemnează prin ordin câştigătorul concursului pe fiecare
categorie de cadre didactice.

Capitolul IV. Procedura de acordare a Premiului
Art. 19. Câştigătorului Concursului i se decernează

Diploma de Excelenţă

„Profesorul anului ” şi se acordă un premiu bănesc. Suma alocată pentru premiul bănesc se
stabileşte anual de către Consiliul de Administraţie al ASEM.
Art. 20. Decernarea Diplomei de Excelenţă „Profesorul anului” se organizează în
cadrul şedinţei Senatului ASEM din luna decembrie.
Capitolul V. Dispoziţii Finale
Art. 21. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către
Senatul ASEM şi se aduce la cunoştinţă publică prin diverse mijloace de difuzare a
informaţiei.
Art. 22. Prezentul Regulament poate fi modificat doar prin decizia Senatului ASEM
ori de câte ori este nevoie.
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Anexa nr. 1
la Regulamentul de organizare
şi desfăşurare a Concursului
„Profesorul anului” al ASEM"

Comisiei de concurs
„Profesorul anului” al ASEM

CERERE
de participare la Concursul „Profesorul anului” al ASEM

Subsemnatul (a), _______________________________________________________ ,
(numele, prenumele)
__________________________________________________________________________ ,
(gradul şi titlul ştiinţifico-didactic)
__________________________________________________________________________ ,
(facultatea/catedra,)
rog să fie admis dosarul în vederea participării la Concursul „Profesorul anului” al ASEM.
Anexez următoarele documente:
1. Fişa participantului completată şi semnată conform Anexei nr.2.
2. Fişa de evaluare şi autoevaluare completată pe propria răspundere, semnată de
către participant conform Anexei nr.3.
3. Fişa cu rezultatele ultimei chestionări a studenţilor pentru evaluarea calităţii
predării disciplinelor, semnată de şeful Departamentului de management al
calităţii şi dezvoltare curriculară.
4. Alte materiale care confirmă datele din fişa de evaluare şi autoevaluare.

Data ____________

Semnătura participantului _____________
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Anexa nr. 2
la Regulamentul de organizare
şi desfăşurare a Concursului
„Profesorul anului” al ASEM

Fişa participantului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Numele, prenumele
Data, anul, locul naşterii
Locul de muncă (facultatea, catedra)
Studiile (denumirea instituţiei absolvite şi anul absolvirii)
Vechimea în activitatea ştiinţifico-pedagogică totală şi în ASEM
Gradul ştiinţific
Titlul ştiinţifico-didactic
Publicaţiile în perioada de referinţă în original sau copie
Rezultatele discipolilor la olimpiade /concursuri/conferinţe de diferite niveluri
Cunoaşterea limbilor străine (se indică şi nivelul de posedare)
Activităţi în cadrul ASEM. (curator de categorie, conducător de cerc studenţesc, etc.)
Motoul vieţii/activităţii
Hobby-urile, talentele
Mesajul Dvs. către învingătorul concursului „Profesorul anului” al ASEM
Adresa electronică, telefonul (de la serviciu, mobil)

Data ____________

Semnătura participantului ____________
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Anexa nr. 3
la Regulamentul de organizare
şi desfăşurare a Concursului
„Profesorul anului” al ASEM

Fişa de evaluare şi autoevaluare
a performanţei în activitatea ştiinţifico-didactică
_______________________________________________________
(numele, prenumele)

__________________________________________________________________________ ,
(gradul şi titlul ştiinţifico-didactic)

__________________________________________________________________________ ,
(facultatea/catedra/subdiviziunea)

Criteriu de performanţă – Tip activitate / lucrare

Punctaj

Punctajul
acumulat

Punctajul
acordat de
comisie

Publicarea unei lucrări ştiinţifice în reviste cotate ISI *
30
Citarea sau includerea în „Highly Cited Researces”, Thomson/ISI *
30
Publicarea de manuale sau monografii în edituri străine *
30
Publicarea de manuale sau monografii în edituri naţionale *
15
Publicarea de note de curs, cu înalt grad de originalitate *
10
Publicarea altor lucrări metodice, cu înalt grad de originalitate *
5
Publicarea unei lucrări ştiinţifice în reviste străine (non-ISI) *
10
Publicarea unei lucrări ştiinţifice în reviste naţionale acreditate A şi B *
10
Publicarea unei lucrări ştiinţifice în reviste naţionale acreditate C *
5
Publicarea de teze prezentate la Conferinţe Internaţionale *
5
Publicarea de teze prezentate la Conferinţe naţionale *
3
Coordonator de Proiecte sau Granturi Internaţionale (de ex. FP7, TEMPUS,
30
ERASMUS MUNDUS, etc.)
13. Conducător de proiect internaţional de cercetare
20
14. Conducător de proiect naţional de cercetare
15
15. Membru în echipa de proiecte sau granturi internaţionale
10
16. Membru în echipa de proiect naţional de cercetare
5
17. Membru al colegiului de redacţie la reviste străine
15
18. Membru al colegiului de redacţie la reviste naţionale acreditate A și B
10
19. Membru al colegiului de redacţie la reviste naţionale acreditate C și D
5
20. Consultant ştiinţific la teze de doctor habilitat
5
21. Conducător ştiinţific la teze de doctorat
3
22. Organizator de manifestări ştiinţifice sau educaţionale la nivelul ASEM
max 10
23. Organizator de manifestări ştiinţifice sau educaţionale la nivelul facultăţii
max 5
24. Utilizarea în procesul de predare a mijloacelor tehnice performante
max 20
25. Participarea în comisii naţionale şi ministeriale de elaborare a strategiilor sau max 15
actelor normative pe diverse domenii
26. Implicarea în activităţi comunitare
max 10
27. Evaluarea în baza chestionarelor pentru evaluarea calităţii predării:
Excelentă (42-34 puncte)
max 20
Foarte bună (34-25 puncte)
max 15
Bună (25-16 puncte)
max 10
Neutră ( < 16 puncte)
max 5
28. Participant la manifestări ştiinţifice sau educaţionale la nivelul ASEM
max 5
29. Promovarea imaginii ASEM la nivel internaţional
max 10
30. Promovarea imaginii ASEM la nivel naţional
max 5
Total
Notă: * Punctajul se acordă pentru fiecare lucrare publicată în anul calendaristic curent, în cazul publicaţiilor cu coautori punctajul
pentru publicaţia respectivă se împarte la numărul de coautori.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Data ____________

Semnătura participantului _____________

