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1. SCOP
Procedura stabileşte regulile, Responsabilităţile şi autorităţile referitoare la procesul de conştientizare
şi perfecţionare pentru personalul implicat în procesul didactic, precum şi referitoare la asigurarea
resurselor de personal competente pentru procesul de învăţământ superior din cadrul Universităţii din
Craiova.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică în Universitatea din Craiova, Facultatea de ……………….
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI CONEXE
3.1. Lege privind asigurarea calităţii L87/2006;
3.2. Lege învăţământului nr. 84/1995, cu toate modificările ulterioare;
3.3. Lege privind statutul personalului didactic nr. 128/1997;
3.4. Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de
învăţământ superior – ARACIS;
3.5. Ordine ale M.Ed.C.I.;
3.6. Carta Universităţii din Craiova;
3.6. Planul de calitate;
3.7. Regulament de ocupare a posturilor didactice al Universităţii din Craiova;
3.8. Regulament de ocupare a posturilor didactice al facultăţii (facultativ).
4.

TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI

4.1. Terminologie
4.1.1. Analiza: activitate de determinare a potrivirii, adecvantei şi eficienţei în ceea ce priveşte
îndeplinirea obiectivelor stabilite.
4.1.2. Competenţa: aptitudini demonstrate de a aplica cunoştinţe şi aptitudini.
4.1.3. Mediu de lucru : ansamblu de condiţii în care se desfaşoară activitatea.
4.2. Abrevieri:
4.2.1. M.Ed.C.I. – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
4.2.2. C.M.C. – Comitet de Management al Calităţii
4.2.3. R-Rector; D- Decan; PD – Prodecan; CD- cadru didactic
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REGULI DE PROCEDURĂ ŞI RESPONSABILITĂŢI

Activitatea se desfăşoară conform diagramei prezentată în continuare:

Decan
Şef Catedră

5.1. STABILIREA NECESITĂŢILOR
DE PERFECŢONARE ŞI
CONŞTIENTIZARE

Rector
Decan
Şef Catedră

5.2. STABILIREA STRATEGIEI
DE PERFECŢIONARE ŞI
CONŞTIENTIZARE ŞI A
RESURSELOR NECESARE

Cadru didactic
Şef Catedră

Decan
Prodecan Calitate
Şef Catedră

Decan
Şef Catedră

1

- analiza cerinţelor postului
- analiza obiectivelor universităţii şi
ale facultăţii
- rezultatele auditurilor interne şi ale
programelor de acţiuni corective şi
preventive
- analiza rezultatelor evaluării
personalului
- analiza indicatorilor de finanţare
MEC
- Regulament de ocupare a
posturilor didactice

- resurse disponibile
- forme de perfecţionare

5.3. REALIZAREA PERFECTIONĂRII
ŞI CONŞTIENTIZĂRII

- Fişa de evaluare a activităţii anuale
- Registrul de perfecţionare a
personalului auxiliar

5.4. EVALUAREA
PERFORMANŢELOR
PERSONALULUI ŞI COMUNICAREA
REZULTATELOR

- Fişe de evaluare a activităţii anuale
(Fişa de autoevaluare, Fişa de
evaluare din partea studenţilor,
Fişa de evaluare din parte catedreidepartamentului)1
- Evidenţa punctajului final
- Fişa individuală de evaluare
personal auxiliar
- Raport anual Decan

5.5 ASIGURAREA PERSONALULUI
COMPETENT

- Dosarul de concurs
- Regulamentul pentru ocuparea
posturilor didactice la nivelul
facultăţii

Pentru activitatea profesională se vor utiliza criterii specifice fiecărui domeniu, la latitudinea fiecărui Consiliu Profesoral; se
ataşează un asemenea model
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5.1. STABILIREA NECESITĂŢILOR DE PERFECŢIONARE ŞI CONŞTIENTIZARE
5.1.1 Stabilirea necesităţilor de perfecţionare este determinată de următorii factori:
a) indicatorii de finanţare de bază impuşi de CNFIS
b) creşterea prestigiului profesional al Universităţii şi al facultăţii
c) motivaţia individuală
5.1.2 În scopul stabilirii necesităţilor de perfecţionare şi conştientizare a personalului didactic se
analizează:
a) cerinţele pentru fiecare categorie de post. Cerinţele postului pentru personalul didactic sunt
documentate în Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice aprobat de Senatul
Universităţii din Craiova, precum şi în Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice la
nivelul facultăţii aprobat de Consiliul Profesoral şi Decanul facultăţii Respective.
b) Indicatorii de finanţare de bază transmişi de CNFIS
c) obiectivele calităţii
d) rezultatele auditurilor interne şi ale programului de acţiuni corective şi preventive.
e) rezultatele anterioare ale evaluării personalului.

5.1.3 Stabilirea necesităţilor de instruire a personalului auxiliar este determinată de următorii factori:
a) îmbunătăţirea activităţii proprii de participare la aplicaţii
b) modernizarea bazei materiale a laboratoarelor
c) actualizarea planului de învăţământ
5.1.4 Pentru stabilirea necesităţilor de instruire se analizează:
a) rezultatele evaluării anuale a personalului
b) planul de învăţământ
c) modernizările efectuate în laboratoare
5.2. STABILIREA STRATEGIEI DE PERFECŢIONARE
5.2.1. Perfecţionarea şi conştientizarea cadrelor didactice se asigură prin:
a) autoperfecţionare
b) antrenare în programe de cercetare – dezvoltare
c) antrenare în participarea la sesiuni ştiinţifice, congrese, conferinţe, seminarii naţionale şi
internaţionale
d) creşterea spiritului de competitivitate la nivel individual în cadrul unui sistem de grade
profesionale
e) organizarea şi participarea la conferinţe şi seminarii în domeniul managementului calităţii
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5.2.2. Perfecţionarea şi conştientizarea personalului auxiliar se asigură prin:
a) cunoaşterea prelegerilor la disciplinele pe care le deservesc
b) instruirea prevăzută prin contract de achiziţie a echipamentului
c) autoperfecţionare
5.2.3. Resursele necesare satisfacerii necesităţilor de perfecţionare se stabilesc prin:
a) alocarea unui procent din finanţarea de bază şi din venituri proprii
b) alocarea unui procent din contracte de cercetare
c) programe europene specifice de finanţare a perfecţionării cadrelor didactice
5.3. REALIZAREA PERFECŢIONĂRII ŞI CONŞTIENTIZĂRII
5.3.1 Realizarea perfecţionării şi conştientizării personalului didactic se evidenţiază în documentaţia
anexată la Fişa de evaluare a activităţii anuale.
5.3.2 Realizarea perfecţionării şi conştientizării personalului auxiliar se evidenţiază în
Registrul de perfecţionare a personalului auxiliar”.

5.4 EVALUAREA
REZULTATELOR

PERFORMANŢELOR

PERSONALULUI

ŞI

COMUNICAREA

-

5.4.1 Evaluarea performanţelor cadrului didactic se face pe baza criteriilor de evaluare asociate cu
indicatorii de performanţă din Fişa individuală de evaluare a activităţii anuale.
Algoritmul de calcul al punctajului individual este prevăzut în Fişa individuală de evaluare a
activităţii anuale.
Rezultatele obţinute în urma evaluării performanţelor individuale sunt documentate în formularul
Evidenţa punctajului final. Rezultatele sunt comunicate fiecărui cadru didactic sub semnatură pe
formularul Evidenţa punctajului final.
În funcţie de punctajul obţinut se stabilesc:
coeficientul de creştere a salariului faţă de salariul de bază;
necesităţi de perfecţionare;
acordarea de diferite stimulente.

-

5.4.2 Evaluarea performanţelor personalului auxiliar se face pe baza indicatorilor specifici activităţii
de asistenţă laborator, prevăzuţi în Fişa individuală de evaluare personal auxiliar. Notele sunt
acordate de persoana evaluatoare, şef catedră şi decan.
Algoritmul de calcul al punctajului individual este prevăzut în Fişa individuală de evaluare personal
auxiliar.
Rezultatele obţinute în urma evaluării performanţelor individuale sunt documentate în formularul
Fişa individuală de evaluare personal auxiliar. Rezultatele sunt comunicate fiecărui angajat sub
semnatură pe formularul Fişa individuală de evaluare personal auxiliar.
În funcţie de punctajul obţinut se stabilesc:
coeficientul de creştere a salariului faţă de salariul de bază;
necesităţi de perfecţionare.
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5.4.3. Evaluarea eficacităţii procesului de perfecţionare se realizează prin monitorizarea
indicatorilor
1. Rata de perfecţionare a cadrelor didactice, Respectiv raportul dintre numărul de cadre didactice
care au un punctaj mai mare de 65% şi numărul total de cadre didactice. Acest indicator trebuie să fie
cel puţin 65% pe an.
2. Rata de promovare a examenului de diplomă definit ca raportul între numărul studenţilor care au
luat licenţa şi numărul total de studenţi din anul terminal al fiecărei facultăţi înscrişi la examenul de
diplomă. Valoarea ţintă a acestui indicator este de cel puţin 90%.
5.5 ASIGURAREA PERSONALULUI COMPETENT ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

-

Personalul competent este asigurat prin:
selecţie pentru ocuparea postului prin concurs.
Criteriile de selecţie sunt documentate în Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice la
nivelul facultăţii aprobat de Consiliul Profesoral şi Decanul facultăţii respective.
Înregistrările se regăsesc în Dosarul de concurs păstrat la secretariatul facultăţii.

6.RESPONSABILITĂŢI ŞI AUTORITĂŢI
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