
Anexa 4

Sem I Sem II An

A. Activităţi normate în statul de funcţiuni - - 0

    A.I. Activităţi de predare, inclusiv pregătirea acestora - - -

1. Cursuri la forma de învăţământ de lungă sau scurtă durată; -

2. Cursuri la forma studii aprofundate – master; -

3. Cursuri la forma studii academice postuniversitare; -

4. Cursuri la forma studii postuniversitare de specializare, inclusiv cursuri**) de

pregătire pentru examenele de definitivat sau dobândirea de grad didactic, organizate

pentru profesorii din licee, gimnazii şi pentru institutori;

-

5. Cursuri de perfecţionare postuniversitare, inclusiv cursuri**) de pregătire pentru

examenele de definitivat sau dobândirea de grad didactic, organizate pentru profesorii

din licee, gimnazii şi pentru institutori;

-

6. Module de curs pentru formarea continuă; -

7. Cursuri la şcolile de studii avansate (doctorate); -

8. Cursuri organizate pentru pregătirea doctoranzilor; -

9. Alte cursuri (prelegeri) normate la forme moderne de învăţământ universitar.                     -

    A.II. Activităţi de seminar, proiecte de an, lucrări practice şi de laborator

           (inclusiv pregătirea acestora)

1. Activităţi de seminar, complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.I.,

după caz, conform planului de învăţământ;
-

2. Îndrumarea realizării proiectelor de an, complementare sau nu cursurilor enumerate

la capitolul A.I., după caz, conform planului de învăţământ; 
-

3. Lucrări practice şi de laborator, conform cu planul de învăţământ, complementare

sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.I.
-

    A.III. Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, 

             a lucrărilor de  licenţă şi de absolvire

    A.IV. Îndrumarea (conducerea) de proiecte de absolvire, de lucrări de 

             disertaţie sau de absolvire pentru toate formele de pregătire  

             postuniversitară, prevăzute în planul de învăţământ

    A.V. Activitate practică productivă şi practică pedagogică 

            (inclusiv pregătirea acestora)

   A.VI. Îndrumarea doctoranzilor în stagiu (activitate normată) şi în poststagiu -

   A.VII. Conducerea activităţilor didactice artistice sau sportive 

            (inclusiv pregătirea acestora)

1. Cursuri de turism pentru studenţi; -

2. Cursuri sportive pentru studenţi sau copii angajaţilor; -

3. Gimnastică aerobică; -

4. Antrenamente cu echipe reprezentative; -

5. Îndrumarea loturilor sportive în timpul desfăşurării competiţiilor; -

6. Organizarea de crosuri şi alte manifestări sportive de interes universitar sau naţional; -

7. Îndrumarea formaţiilor artistice de interes universitar; -

8. Organizarea manifestărilor artistice. -

    A.VIII. Activităţi de evaluare - - -

1. Evaluarea în cadrul pregătirii prin doctorat:                                                                                   - - -

                - comisie concurs de admitere; -

                - comisie examen de doctorat; -

                - comisie susţinere publică teză de doctorat, inclusiv de evaluarea tezei; -

- evaluare referat de doctorat (prin participare la colectivul de catedră conform

H.G. nr. 590/1997);
-

2. Evaluarea în cadrul concursurilor de admitere la toate formele de învăţământ (de

lungă durată, de scurtă durată, inclusiv postuniversitar, altele decat  doctoratul);
-

3. Evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe la toate formele de învăţământ –

curs, seminar, proiecte de an, proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor, lucrări de

laborator – inclusiv:

- - -

-

- - -

-

-

Rector,

FIŞA POSTULUI

Cadrul didactic

- - -

   UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE
   FACULTATEA 

   DEPARTAMENTUL

Anul universitar

-

Aprobat

F 059.2010.Ed.1 SMQ/FORMULARE



Anexa 4

                 -  evaluare şi notare tema de casă; -

                 -  evaluare şi notare examene parţiale; -

                 -  evaluare şi notare examen (test) final; -

                 -  evaluare şi notare teme (probleme) rezolvate acasă; -

4. Evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor

universitare sau postuniversitare.
-

    A.IX. Consultaţii pentru toate formele conexe cursurilor de la capitolul A.I. -

    A.X. Îndrumarea cercurilor ştiinţifice -

    A.XI. Îndrumarea studenţilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în 

            cadrul sistemului de credite transferabile 

    A.XII. Participarea la comisii şi consilii în interesul învăţământului - - -

                  - consiliul facultăţii; -

                  - comisia de admitere; -

                  - comisia de întocmire a orarelor; -

                  - alte comisii. -

    A.XIII. Activităţi privind promovarea cadrelor didactice din învăţământul

              preuniversitar

    A.XIV. Activităţi privind pregătirea şi promovarea cadrelor didactice din 

               învăţământul superior

B. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în 

     interesul învăţământului

    B.I. Pregătire individuală (autoperfecţionare) -

    B.II. Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs.

           Parcurgerea completă a formelor postuniversitare de învăţământ în 

           de activitate sau într-unul complementar

    B.III. Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese ş.a. organizate în 

            domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare

    B.IV. Organizarea de congrese ş.a., în domeniul de activitate sau în 

             domenii colaterale (complementare)

    B.V. Înfiinţarea, amenajarea şi modernizarea laboratoarelor, a staţiilor 

           pilot, a centrelor de excelenţă (cercetare), a aparaturii de laboratoare, ş.a. 

    B.VI. Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din 

             ţară şi din străinătate

    B.VII. Participarea la programele internaţionale la care România este parte -

    B.VIII. Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice -

    B.IX. Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de probleme şi de 

            teste  şi a altor materiale didactice

C. Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică,

    activităţi de proiectare, de creaţie artistică potrivit specificului

    C.I. Activităţi prevăzute în planul intern -

    C.II.  Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern -

    C.III. Activităţi în cadrul centrelor de transfer tehnologic -

    C.IV. Elaborarea individuală de inovare sau inventică prevăzute în planul intern -

    C.V. Elaborarea tratatelor, a monografiilor şi a cărţilor de specialitate 

           prevăzuteîn planul intern

Total A+B+C - - 0

**) Cursurile pot fi ţinute de titularii care au competenţa de a face parte din comisiile

pentru acordarea gradelor respective. 

Evaluarea se face semestreal pe baza de fişă justificativă.
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