UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 109 din
31 martie 2016
Președintele Senatului UDJG,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu

Fișa individuală a postului
Anul universitar ..........................
Anexă la Contractul individual de muncă
Încheiat și înregistrat sub nr. ......./...........................
I. Date de identificare a postului
1. Facultatea ................................................................
2. Departamentul ………………………………………………….....
3. Numele și prenumele titularului …………………………………………………………………
4. Denumirea postului (profesor/conferențiar/lector/asistent)
5. Poziția în Statul de funcțiuni ................................
6. Codul COR .......................... (Conform RUBINIAN – profesor- 231005; conferențiar – 231002;
lector/șef lucrări – 231003; asistent – 231001)
II. Relații organizaționale
1. Ierarhice – este subordonat directorului de departament.
2. Coordonare – după caz (coordonator de program de studii/comisii la nivel de facultate sau
universitate).
3. Colaborare – cu colegii din departament, facultate, universitate,
- cu reprezentanți ai mediului extern al UDJG.
III. Obiectivele postului
1. Predarea cursurilor și coordonarea lucrărilor practice (în conformitate cu Statul de funcțiuni);
2. Realizarea de activități de cercetare;
3. Elaborarea, publicarea și susținerea de lucrări științifice;
4. Participarea la comisii și consilii în interesul învățământului;
5. Consultații și tutoriat studenți.
IV. Activitățile postului
Nr.
Tipul activităţii
crt.
A. Activităţi didactice și conexe
1.
AI. Ore curs echivalente (sem. I şi sem. II)
AII. Ore seminar echivalente (laborator, proiecte) (sem. I şi
2.
sem. II)
Total AI şi AII
AIII. Activităţi de conducere a proiectelor de finalizare a
3.
studiilor de licență ‒ 15 ore/lucrare
AIV. Activităţi de conducere a proiectelor de finalizare a
4.
studiilor de masterat ‒ 18 ore/disertație
AV. Activitate practică de specialitate - prevăzută în Planul
5.
de învățământ (din rubrica Alte activităţi a Statului de
funcții)
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Total ore

Nr.
crt.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tipul activităţii

Total ore

AVI. Conducere activitate doctoranzi și postdoctoranzi în
stagiu ‒ nr. doctoranzi/postdoctoranzi x 0,5 ore/săpt. x 41
săpt.
AVII. Conducere activităţi didactice artistice sau sportive ‒
max. 1 oră/săpt. x 28 săpt.
AVIII. Activităţi de evaluare (20 min./student)
AIX. Consultaţii (conexe cursurilor de la AI) ‒ max. 2
ore/săpt.
AX. Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti ‒ max. 1
oră/săpt. x 28 săpt.
AXI. Îndrumare studenţi (tutoriat) ‒ max. 1 oră/săpt.
AXII. Participare la comisii şi consilii în interesul
învăţământului ‒ max. 4 ore/ședință de comisie/consiliu
AXIII. Activităţi privind promovarea cadrelor didactice din
învăţământul superior ‒ max. 15 ore/comisie
Total ore tip A

min. 300 ore

B. Activități de pregătire științifică și metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului
BI. Pregătire individuală (autoperfecționare) ‒ max. 6
14.
ore/săpt. x 41 săpt.
BII. Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de
curs. Parcurgerea completă a formelor postuniversitare de
15.
învăţământ în domeniul de activitate sau într-unul
complementar ‒ max. 60 ore/an
BIII. Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese etc.
16.
organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii
interdisciplinare ‒ max. 8 ore/zi de conferință
BIV. Organizarea de evenimente științifice sau de
17.
manifestări artistice ‒ max. 30 ore/manifestare (max. 60
ore/an)
BV. Înfiinţarea, amenajarea şi modernizarea laboratoarelor,
18.
staţiilor pilot, centrelor de excelenţă (cercetare), aparaturii
de laborator etc. ‒ max. 60 ore/an
BVI. Organizarea de schimburi/colaborări/parteneriate etc.
19.
academiceîntre diferite instituții din ţară şi străinătate ‒
max. 40 ore/eveniment
BVII. Perfecţionarea pregătirii metodice şi pedagogice ‒
20.
max. 2 ore/săpt. x 41 săpt.
Total ore tip B
min. 300 ore
C. Activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare și creație artistică,
potrivit specificului
C.I. Activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare
21.

22.

C1. Monografie/Carte/Capitol în limbă de circulație
internațională în edituri acreditate din țară și străinătate (cu
ISBN)

30 ore x nr. pag./ nr. autori

C2. Monografie/Carte/Capitol în limba română în edituri
acreditate din țară și străinătate (cu ISBN)

10 ore x nr. pag./ nr. autori
cu excepția domeniilor
Filosofie, Istorie si studii
culturale și Arte vizuale
pentru care sunt alocate
15 ore x nr. pag./ nr. autori
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Nr.
crt.
23.

24.

25.

Tipul activităţii

Total ore

C3. Publicație didactică (îndrumar, culegere, caiet de seminar
etc.) (cu ISBN)
C4. Dicționar/Enciclopedie/ Traducere/ Editarea unei opere
ştiinţifice sau literare/ Traducerea şi dotarea cu aparat critic/
Îngrijire redacțională a unei opere muzicale sau teoretice
fundamentale sau a unei antologii, crestomații, colecții de
specialitate publicate/ Tratat/ Studiu amplu/ Volum de studii
teoretice sau privind compoziția muzicală, stilul sau
interpretarea muzicală (cu ISBN)
C5. Articol în revistă cotată ISI*
Zona albă
Zona galbenă
Zona roșie

5 ore x nr. pag./ nr. autori

10 ore x nr. pag./ nr. autori

500 ore/ nr. autori
750 ore/ nr. autori
1000 ore/ nr. autori

*Punctajul se va multiplica cu 2 pentru autorii principali
26.

C6. Lucrare științifică publicată în ISI Proceedings

350 ore/ nr. autori

27.

C7. Articol în revistă/volum conferință indexată BDI

300 ore/ nr. autori

28.

C8. Articol publicat în revistă neindexată ISI/BDI

150 ore/ nr. autori

C9. Lucrare publicată în volumul unei conferințe internaționale
neindexată (cu ISBN sau ISSN)
C10. Lucrare publicată în volumul unei conferințe naționale (cu
ISBN sau ISSN)

200 ore/ nr. autori

31.

C11. Prezentare lucrare la conferință internațională

100 ore/ nr. autori

32.

C12. Prezentare lucrare la conferință națională

50 ore/ nr. autori

33.

C13. Obținere brevet de invenție

800 ore/ nr. autori

34.

C14. Director/ responsabil partener în proiecte internaționale

200 ore/ an

35.

C15. Director/ responsabil partener în proiecte naționale

100 ore/ an

36.

C16. Membru în proiect internațional

50 ore/ an

37.

C17. Membru în proiect național

30 ore/ an

29.
30.

38.
39.
40.

C18. Depunere proiect în cadrul competițiilor internaționale**
**Punctajul se va repartiza de către directorul de proiect
C19. Depunere proiect în cadrul competițiilor naționale**
**Punctajul se va repartiza de directorul de către proiect
C20. Editor/Coordonator volum științific (inclusiv Analele
Universității)

100 ore/ nr. autori

200 ore
100 ore
200 ore/nr. editori

41.

C21. Referent științific articol revistă ISI

20 ore/ articol

42.

C22. Referent științific articol revistă BDI

10 ore/ articol

43.

C23. Referent științific lucrări conferințe

5 ore/ lucrare

44.

C24. Referent științific cărți de specialitate

45.

C25. Recenzor pentru baze de date internaționale

46.

C26. Elaborare publicații cu caracter științific prevăzute în
planul intern (curs, îndrumar, culegere de probleme, etc.) (fără
ISBN)

40 ore/ publicație
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80 ore/ recenzie
4 ore x nr. pag./nr. autori

Nr.
crt.

Tipul activităţii

47.

C27. Activități de cercetare științifică prevăzute în planul intern
al departamentelor, facultăților sau centrelor de cercetare

Total ore
100-150 ore/ an

C.II. Activități de creație
48.
49.

Creator/creatori a unor de lucrări artistice intrate în repertoriul
unor instituții de profil acreditate
Creator de lucrări achiziționate de Uniunea Compozitorilor și
Muzicologilor din România

600 ore/ lucrare/nr. autori
300 ore/lucrare

50.

Creator al unor lucrări artistice imprimate (CD, DVD, etc.)

51.

Realizator (interpret, producător) al unor materiale artistice
imprimate pe suport multimedia (CD, DVD, etc.) cu drepturi de
autor

150 ore/ material

52.

Participant în cadrul unor emisiuni radio/ TV cu specific artistic

10 ore/activitate

53.

Membru în jurii la festivaluri/concursuri

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

250 ore/ material/nr. autori

10 ore/ziua de jurizare

Interpret într-un concert/spectacol, în cadrul unor manifestări la
nivel internațional (festival, turneu etc.)
Interpret într-un concert/spectacol, în cadrul unor manifestări la
nivel național (festival, turneu etc.)
Coordonator artistic/producător al unui concert/spectacol de
repertoriu curent, într-o instituție profesionistă

200 ore/spectacol
150 ore/spectacol
150 ore/activitate

Interpret într-un concert/spectacol de repertoriu curent

100 ore/spectacol

Coordonator artistic/producător al unui concert/spectacol în
premieră, într-o instituție profesionistă
Interpret în cadrul unui concert/spectacol în premieră, într-o
instituție profesionistă
Coordonator artistic/producător al unui concert/spectacol
ocazional, într-o instituție de cultură
Interpret în cadrul unui concert/spectacol ocazional, într-o
instituție de cultură
Realizator (pictor, grafician, scenograf, web designer etc.) de
produse artistice utilizate în instituții profesioniste (afișe,
scenografii, pagini web, coperți de carte, albume de artă etc.)

400 ore/activitate
200 ore/activitate
300 ore/activitate
100 ore/activitate
200 ore/produs

63.

Participant în cadrul unei expoziții la nivel internațional

250 ore/ lucrare/autor

64.

Participant în cadrul unei expoziții la nivel național

200 ore/ lucrare/autor

65.

Curator al unei expoziții la nivel internațional

150 ore/activitate

66.

Curator al unei expoziții la nivel național

100 ore/activitate

Total ore tip C

Minim 300 ore

Total ore efective: 41 săpt x 5 zile/săpt. x 8 ore/zi = 1640 ore
anual
Notă:
1.
2.

1640 ore

Pentru acordarea punctajelor, cadrele didactice trebuie să aibă declarată apartenența la UDJG.
Pentru realizarea și participarea la spectacole/emisiuni etc., punctajele vor fi acordate cu condiția ca acestea să
fie organizate sub egida UDJG.
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V. Responsabilități
1. Desfășurarea unui număr de ore de activități didactice, de cercetare și complementare în cuantum de 1640
ore/an universitar, cu realizarea a minimum 300 de ore de activitate pe fiecare categorie: didactică (A), de
pregătire științifică și metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului (B) și activităţi de cercetare (C).
2. Conform normelor și standardelor ARACIS, cadrul didactic are obligația să elaboreze anual cel puțin o
publicație științifică sau didactică.
3. În desfășurarea activității, angajatul are obligația să respecte prevederile Legii Securității și sănătății în
muncă, nr.319/2006, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât
propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului
de muncă.
4. Angajatul trebuie să participe la instructajele periodice privind SSM şi SU.
5. Angajatul trebuie să respecte normele, regulamentele etc. elaborate de universitate.
VI. Sancțiuni
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin prezenta Fişă a
postului, atrage după sine sancţionarea legală.

Director Departament

Angajat

…………………………………..

…………………………...............

Decan,
……………..................................

Rector,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN
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