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FACULTATEA: INGINERIE ENERGETICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL
DEPARTAMENTUL: DE TEXTILE-PIELĂRIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

LISTA NOMINALĂ CU VALORILE COEFICIENŢILOR
Se întocmeşte lista nominală:
Nr.
crt.

Nume, Prenume

1

Albu Adina-Victoria

2

Andreescu Nicoleta Alina

3

Bohm Gabriella

4

Cuc Maria Sunhilde

5

Doble Liliana-Violeta

6

Grad
didactic
șef lucrări

(KA) [%]; (KS) [%]; Coeficientul de performanţă
privind activitatea în
Obs.
Max. 3% Max. 1% instituţie (KC) [%]; Max. 1%
1
1
1

lector

2

1

1

șef lucrări

-

-

Revenire din concediu
îngrijire copil

conferențiar

2

1

1

șef lucrări

1

1

1

Gherghel Sabina

conferențiar

2

1

1

7

Indrie Liliana Nicoleta

conferențiar

2

1

1

8

Oana Dorina

șef lucrări

1

1

0

9

Oana Ioan Pavel

șef lucrări

1

1

0,5

10 Porav Viorica

șef lucrări

1

1

1

11 Secan Maria Cristina

șef lucrări

1

1

1

12 Șimon Andreea Anca

șef lucrări

0

1

0,5

13 Șuteu Marius Darius

șef lucrări

1

1

1

14 Tripa Simona Ștefania

șef lucrări

2

1

1

Valoarea coeficientului global de performanţă (KG) al CD se calculează pentru fiecare cadru
didactic în parte (profesor, conferenţiar, lector/şef lucrări, asistent) pe fiecare ramură de ştiinţă sau
domeniu dacă este cazul, cu relaţia:
K G = K A + K S + K C , unde:
KG – coeficientul global de performanţă al CD care se calculează pentru fiecare cadru didactic în parte
(profesor, conferenţiar, lector/şef lucrări, asistent) pe fiecare ramură de ştiinţă sau domeniu dacă
este cazul, KG=max.5% pe intervalul [0÷5]%;
KA – coeficientul de evaluare a performanţelor profesionale individuale conform grilei impuse de
„Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învăţământul superior şia gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare”; KA=max.3% [0÷3]%;
KS – este coeficientulul de evaluare a CD din partea studenţilor; KS=max.1%,;
KC – este coeficientul de performanţă privind activitatea în departament/facultate/universitate (tutoriat,
uniweb, comisie orar, comisie finalizare studii, comisii elaborare RAE, comisii structuri de
conducere, marketing admitere, conducere cercuri/concursuri ştiinţifice/profesionale studenţeşti,
conducere lucrări de licenţă/disertaţie). Se acordă la propunerea directorului de departament;
KC=max.1%,

Universitatea
din
Oradea

PROCEDURA
pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii cadrelor didactice şi a
disciplinelor de studiu

COD:
SEAQ
PE - U. 02

Revizia
8
9 10 11 12 13 14 15
Aprobat în şedinţa de Senat din :
17.07.2015

Precizări:
•
•
•
•

•

Lista nominală cu valorile coeficienţilor va fi întocmită de directorii de departament;
Anexa 4 va cuprinde şi sancţiunile prevăzute pentru CD ce nu îndeplinesc criteriile cerute de
procedură;
Evaluarea nu se aplică pentru debutanţii în profesie;
Pentru cadrele didactice care au avut contractul de muncă suspendat legal, în momentul efectuării
evaluării la nivelul Universităţii din Oradea, la revenire, se acordă coeficientul de ierarhizare din
momentul suspendării contractului;
Pentru CD ce promovează se acordă coeficientul de performanţă global KG dobândit la momentul
promovării;

Discutat şi apobat în şedinţa:
• Consiliului Departamentului din data de 19.01.2017
• Consiliului Facultăţii IEMI din data 25.01.2017

Decan,
Conf. univ. dr. ing. BENDEA GABRIEL

Director de departament,
Ș.l.dr. ing. ALBU ADINA-VICTORIA

