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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul regulament stabileşte cadrul general de realizare a evaluării calităţii personalului didactic
şi de cercetare din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, principiile şi metodele de evaluare
referitoare la activitatea didactică, cercetarea ştiinţifică şi implicarea cadrelor didactice cu funcţia
de bază şi asociate, cercetătorilor şi studenţilor-doctoranzi în acţiuni extracurriculare, desfăşurate
în interesul universităţii şi al comunităţii.
Art. 2
Calitatea personalului didactic şi de cercetare se referă la cunoştinţele de specialitate şi potenţialul
de cercetare ştiinţifică, la capacitatea didactică de transmitere a cunoştinţelor către studenţi şi deontologia profesională, precum şi la prestigiul profesional şi recunoaşterea naţională şi internaţională a
acestora.
Art. 3
Evaluarea calităţii personalului didactic şi de cercetare reprezintă o componentă a sistemului de asigurare a calităţii din universitate, având la bază standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă
adoptaţi de Senatul universităţii.
Art. 4
Evaluarea internă a calităţii personalului didactic şi de cercetare din universitate se face anual şi în
situaţii excepţionale (promovare, acordarea gradaţiilor şi salariilor de merit, etc.).
Art. 5
Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 ;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
- HG nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă;
- HG 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
- HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;
- OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006;
- Ordinul MECT nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior;
- Ordinul MECT nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi;
- Metodologia de evaluare externă, standardele şi lista indicatorilor de performanţă ai
ARACIS;
- Carta şi regulamentele Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 6
Prevederile prezentului Regulament se aplică întregului personalului didactic şi de cercetare, cadre didactice cu funcţia de bază şi asociate, cercetători şi studenţi-doctoranzi, ce prestează activităţi didactice şi/sau activităţi de cercetare la programele de studii de la ciclurile de învăţământ
de licenţă, master şi doctorat, formele de învăţământ zi şi învăţământ la distanţă.
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CAPITOLUL II: Formele şi conţinutul activităţii de evaluare periodică a personalului didactic şi de cercetare
Art. 7
Evaluarea periodică a personalului didactic şi de cercetare are un caracter complex şi se referă la:
activitatea didactică, activitatea de cercetare, recunoaşterea naţională şi internaţională a cadrelor
didactice cu funcţia de bază şi asociate, cercetătorilor şi studenţilor-doctoranzi şi implicarea acestora în acţiuni socio-culturale, în interesul universităţii şi al comunităţii.
Art. 8
(1) Evaluarea personalului didactic şi de cercetare este responsabilitatea directorului de departament, care elaborează un Raport de evaluare a personalului didactic şi de cercetare (Anexa 1), ce
cuprinde informaţii şi aprecieri din următoarele surse:
 autoevaluarea anuală (Anexa 2), pentru întreg personalul didactic şi de cercetare (cadre
didactice cu funcţia de bază şi asociate, cercetători şi studenţi-doctoranzi);
 evaluarea directorului de departament (Anexa 3), pentru personalul didactic (cadre didactice titulare şi asociate);
 evaluarea colegială (Anexa 4), pentru personalul didactic (cadre didactice titulare şi asociate);
 evaluarea de către studenţi (Anexa 5), pentru personalul didactic (cadre didactice titulare
şi asociate).
(2) Raportul de evaluare a personalului didactic şi de cercetare se întocmeşte anual, până cel târziu la data de 15 februarie, pentru anul calendaristic încheiat.
Art. 9
(1) Autoevaluarea furnizează informaţii cu privire la activitatea anuală a personalului didactic şi de
cercetare şi are ca reper criteriile şi indicatorii din Formularul de autoevaluare (Anexa 2).
(2) Formularul de autoevaluare se completează anual de către toate cadrele didactice cu funcţia de
bază şi asociate, cercetătorii şi studenţii-doctoranzi din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa,
până cel târziu în data de 31 ianuarie, pentru anul calendaristic încheiat.
(3) Formularul de autoevaluare se completează on-line, pe platforma dedicată.
(4) În calculul punctajului total anual realizat de personalul didactic şi de cercetare se va lua în considerare punctajul din autoevaluare validat de către comisia numită de rector.
Art. 10
(1) Evaluarea de către directorul de departament (Anexa 3) vizează gradul de implicare a cadrelor didactice titulare şi asociate în activităţile departamentului.
(2) Evaluarea se realizează anual, în perioada 1- 31 ianuarie, pentru anul calendaristic încheiat.
(3) Formularul de evaluare se completează on-line, pe platforma dedicată.
(4) Evaluarea directorilor de departament se face, în condiţiile prezentului regulament, de către decanii facultăţilor de care aparţin sau de către rector, după caz.
Art. 11
(1) Evaluarea colegială (Anexa 4) se referă la activitatea didactică şi ştiinţifică, precum şi la aspectele deontologice şi la calităţile comportamentale ale cadrelor didactice.
(2) Evaluarea colegială se face anual, în perioada 1- 31 ianuarie şi ori de câte ori este necesar.
(3) Fiecare cadru didactic al unui departament poate evalua on-line, pe platforma dedicată, pe toţi
colegii din departament, cadre didactice cu funcţia de bază şi asociate.
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Art. 12
(1) Evaluarea de către studenţi reprezintă o componentă importantă în asigurarea şi evaluarea calităţii în educaţie, esenţială pentru formarea unei opinii corecte despre performanţele profesionale şi
calităţile comportamentale ale cadrelor didactice cu funcţia de bază şi asociate.
(2) Evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice titulare şi asociate se realizează on-line, pe platforma dedicată, în două sesiuni de evaluare în fiecare an universitar, organizate după fiecare sesiune
de examene.
(3) Chestionarele care se completează de către studenţi sunt prezentate în Anexa 5.
(4) În Raportul de evaluare a personalului didactic şi de cercetare (Anexa 1), se vor lua în considerare rezultatele evaluărilor realizate de studenţi în anul calendaristic precedent.
Art. 13
Rezultatele evaluării anuale a performanţelor cadrelor didactice cu funcţia de bază şi asociate, cercetătorilor şi studenţilor-doctoranzi sunt supuse analizelor de management şi servesc la stabilirea
unor măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie. Totodată, sunt utilizate la fundamentarea deciziilor privind salarizarea personalului didactic, conform prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a altor reglementări naţionale.
Art. 14
Rezultatele evaluărilor sunt analizate la nivelul Consiliilor facultăţilor şi propuse spre validare Consiliului de administraţie.

CAPITOLUL III: Evaluarea în situaţii excepţionale
Art. 15
Evaluarea calităţii activităţii desfăşurate de cadrele didactice cu funcţia de bază şi asociate, cercetătorilor şi studenţilor-doctoranzi din universitate se poate efectua şi la cerere, în următoarele cazuri:
 pentru ocuparea prin concurs a unui post didactic;
 pentru dobândirea calităţii de conducător de doctorat;
 pentru dobândirea calităţii de profesor emerit;
 în alte situaţii.
Art. 16
Evaluarea calităţii activităţii candidaţilor la ocuparea unui post didactic se face conform Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 17
Evaluarea în vederea dobândirii calităţii de conducător de doctorat se face pe baza criteriilor stabilite de către Consiliul de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în domeniu şi având în vedere condiţiile specifice din universitate.
Art. 18
Evaluarea în vederea dobândirii calităţii de profesor emerit se face pe baza criteriilor stabilite de
către Consiliul de administraţie, cu respectarea prevederilor din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011 şi având în vedere condiţiile specifice din universitate.
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CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 19
Prezentul Regulament poate fi adnotat şi completat ori de câte ori este nevoie.
Art. 20
Prezentul Regulament a fost revizuit în Consiliul de administraţie din data de 15.04.2013 şi aprobat
de Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa în data de 26.04.2013.
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