UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE

ANUNŢ

Ca urmare a Deciziei Conducerii Universității, facultăţii noastre i-a fost alocată, pentru anul 2019,
o gradaţie de merit.
Calendarul pentru depunerea dosarelor, în vederea participării la selecţia ce va fi organizată de
Consiliul Facultăţii, este următorul:
-

19.05. – 21.05.2019, ora 9 - depunerea dosarelor la secretariatul general;

-

21.05.2019, ora 1000 - întrunirea Consiliul facultăţii
Condițiile specifice de acordare a gradațiilor de merit sunt cele statuate în Hotărârea Consiliului

Facultăţii nr. 7/22.04.2019, ataşată prezentului anunţ.

DECANATUL

Proces-verbal de afișare Avizier FSJSP
18.06.2019, ora 16,30
Secretar-șef FSJSP
Gica Honceriu

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
EXTRAS
din Hotărârea nr. 07/22.04.2019

CRITERII GRADAȚIE DE MERIT
Nr.
crt.
1.

2.
3.

Criteriul
Punctajul fișei de autoevaluare:
 < decât media gradului didactic
 = media gradului didactic
 > decât media gradului didactic
Participare efectivă la redactarea/elaborarea
dosarelor de acreditare1
3.1. Membru al comitetului de organizare la
conferința și/sau sesiunea de comunicări științifice
studentești anuale ale FSJSP
3.2. Participarea efectivă la conferința anuală a
FSJSP.

4.

5.

6.

1

3.3. Propunerea și organizarea unui eveniment
știintific (școala de vară, colocviu, masă rotundă,
simpozion, etc) altele decât Conferința FSJSP cu
menționarea facultății/universității ca
gazdă/organizator:
 Local (la nivelul universității, orașului,
instituțiilor locale)
 Național (participanți din alte centre
universitare, instituții,orașe)
 Internațional
Sustinerea revistelor/monografiilor/culegerilor de
studii etc. din cadrul FSJSP/UDJ
(prin articole, ca membru in comitetul de redacție,
recenzor, coordinator, editor, director etc)
Susținerea activității studențești la nivelul facultății
(îndrumare articole, organizare sesiune (alta decât
sesiunea anuală studenţească de la pct 3.1. , redacție
volume conferință/revista, cerc studențesc, etc)
Activitate (reală) la nivelul Centrului de cercetare al
facultății / Centru de Documentare Europeana (cu
confirmare din partea directorului/Consiliului
stiintific al centrului/Consiliului facultatii și/sau
decanului) (ex.participare mese rotunde, participare
ședințe, propuneri de evenimente, consiliu
conducere, etc)

Punctaj acordat

Observații

23 p.
24 p.
25 p.
10 p.

Maxim 25 de puncte

1p/an

Maxim 15 p/criteriu

Maxim 10 puncte

1p/an

1p/eveniment
2p/eveniment
5p/eveniment
1 p/nr.
2 p/capitol
3 p/lucrare

Maxim 15 p./criteriu

1 p/acțiune

Maxim 15 p/criteriu

1 p/an

Maxim 5 puncte

în baza unui document din care să rezulte în ce a constat contribuția/participarea semnat de directorul de
departament și decan

7.

Contribuție și vizibilitate internațională
 Membru în organisme/organizații
științifice, centre de cercetare
europene/internaționale etc
 Activitate de predare, mobilități
internaționale, proiecte, granturi, etc.
 Membru în comitete/editor/coordonator în
redacții/colegii/reviste/monografii/edituri/c
olecții internaționale
 Citări în publicații (de orice fel)
internaționale, altele decât cele din
Republica Moldova
 Publicații: articole/studii/monografii/ etc
publicate ca autor/coautor/editor/
coordonator/ în edituri/reviste și/sau
colecții internaționale, altele decât cele din
Republica Moldova

1 p/organizație

Maxim 15 puncte

1p/mobilitate
2p/an/organizații/p
roiect
0,5 p/citare –
max.2p./lucrare
3p/publicație

Total

100 puncte

Mențiuni:
 Analiza activității se va face pe ultimii cinci ani.
 Criteriile de la 1-7 sunt obligatorii indiferent de item.
 Fiecare item presupune dovada, adeverința etc, confirmate de către directorul de
departament și/sau decan, de la caz la caz

