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                                                                                     ANUNȚ 

    Privind concursul pentru acordare a gradațiilor de merit personalului didactic începând cu anul 

universitar 2020-2021 

 

 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor organizează concursul pentru acordarea gradațiilor 

de merit personalului didactic, începând cu anul universitar 2020-2021. 

 

Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs: 29 gradații 

 

Condiții de participare la concurs: 

La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul didactic care 

îndeplinește cumulativ următoarele condiții 

a) ocupă o funcție didactică în baza unui contract individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată, cu 

normă întreagă, cu funcția de bază în Universitate; 

b) are o vechime în instituție, într-o funcție didactică (în baza unui CIM), de cel puțin 3 ani; 

c) a obținut la evaluările performanțelor profesionale de către conducere, conform procedurilor operaționale 

de evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul cel puțin “foarte  bine”; 

d) media punctajului valid obținut la evaluările de către studenți în ultimii 3 ani, conform Procedurii 

operaționale privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a prestației didactice de către 

studenți, este mai mare de 3,5; 

Media punctajului valid obținut reprezintă media aritmetică a mediei generale a profesorului pe disciplină 

pentru disciplinele predate în ultimii 3 ani universitari,  în condițiile în care numărul chestionarelor valide 

completate pentru o unitate didactică (curs/seminar/lucrare practică) evaluată depășește pragul de 30% din 

numărul studenților înscriși, și numărul chestionarelor valide completate este de cel puțin 5.  

În cazul în care numărul chestionarelor valide se situează sub pragul de 30% din numărul studenților 

înscriși, sau numărul chestionarelor valide completate nu este de cel puțin 5, această condiție nu se va lua 

în considerare. 

e) deține titlul științific de doctor; 

f) nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată potrivit legii; 

g) îndeplinește criteriul de fidelitate față de universitatea Babeș-Bolyai, conform art. 115 alin (1) din Carta 

UBB; 

h) are cont public pe Google Scholar, ORCID și Publons asociat direct și în mod clar cu universitatea; 

Personalul didactic care a beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la concurs. 

 

Perioada de înscriere la concurs :19-10.2020-21.10.2020 

 

Documentele necesare pentru înscriere: 

a) cererea de înscriere la concurs; 

b) CV-ul în format Europass; 

c) Fișa de autoevaluare a performanței academice și științifice (în format sintetic – fișa efectivă și 

în format electronic – Sistemul EMPASRU), pe ultimii 5 ani universitari (perioada de referință și 



perioada de evaluare 2015 – 2020), în sistemul EMPASRU, conform Hotărârii Consiliului 

Facultății nr. 1535 din 23.09.2020 și Hotărârii Consiliului Facultății nr. 1555 din 25.09.2020 

privind Sistemul Comprehensiv EMPASRU, conform gradului didactic ocupat la momentul 

concursului; 

d) declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate și 

corespund adevărului. 

 

Locul și intervalul orar în care se depune dosarul de concurs și adresa electronică: 

Dosarele de candidatură se depun la Secretariatul Decanatului FSEGA (Doamna Diana Bălin), sala 103 și se 

trimit electronic la adresa de e-mail diana.balin@econ.ubbcluj.ro în perioada 19-10.2020-21.10.2020, în 

intervalul orar 9,00 -16,00. 

 

Criteriile de evaluare: 

a) cercetare științifică; 

b) activitate didactică; 

c) servicii și activitate profesională pentru comunitate. 

 

Componența comisiei de evaluare va fi făcută publică după aprobarea acesteia de către Consiliul 

facultății.  

 

Data și locul afișării rezultatelor evaluării: 23.10.2020 la avizierul decanatului și în FSEGA 

Online/Arhiva. 

 

Perioada de contestații: 26.10.2020-27.10.2020 

 

Locul și intervalul orar în care se depun contestațiile: contestațiile se depun la Secretariatul 

decanatului FSEGA (doamna Diana Bălin), sala 103,  în perioada 26.10.2020-27.10.2020 între orele 8,00-

16,00. 

 

Data și locul afișării rezultatelor finale: 30.10.2020, la avizierul decanatului și în FSEGA 

Online/Arhiva. 
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