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NORME 
CU PRIVIRE LA EVALUAREA ŞI NOTAREA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIŞI LA 

EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ  

 

 

Examenul pentru promovarea în cariera didactică se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările ulterioare, a HG  nr. 902 din 22 

noiembrie 2018 HG 902 din 22 noiembrie 2018, privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru 

organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în învăţământul superior, 

Cartei universităţii şi a Metodologiei aprobate de Senat, precum şi a prezentelor norme. 

  

 Pentru posturile de şef de lucrări/lector universitar: 

 Proba 1 - analiza dosarului de înscriere (pondere 40%). Evaluarea dosarului se 

realizează pe baza fişei de prezentare a realizărilor şi curriculum-lui vitae al candidatului, după 

verificarea corectitudinii datelor de către membrii comisiei, utilizând punctajele din Fişa de 

autoevaluare aprobată de Senatul Universităţii pentru anul 202l. Pentru articolele ştiinţifice 

publicate în extenso punctajul se acordă în totalitate când candidatul este singur autor, prim autor 

sau coordonator/corespondent (calitate ce trebuie să fie evidenţiată în articolul publicat) şi se 

împarte la numărul de autori, când este coautor. Se iau în considerare pentru evaluare numai 

articolele ştiinţifice publicate în extenso până la data examenului, nu se iau în calcul articolele 

acceptate la publicare pentru o dată ulterioară. La această probă se iau în calcul pentru evaluare 

numai realizările candidatului ce se regăsesc ca şi criterii în Fişa de autoevaluare a universităţii. 

Pentru aprecierea realizărilor din dosarul de examen, fiecare membru al comisiei acordă o notă de la 

10 la 1, fără zecimale, pe baza punctajului total rezultat, iar nota de apreciere a candidatului se 

realizează ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.  

 Proba 2 – susţinerea unei prelegeri (pondere 50%): cu 48 ore înainte de desfăşurarea 

probei, în plenul comisiei, se vor elabora trei bilete de examen, care se numerotează, fiecare cu câte 

un subiect din tematica anunţată, reprezentativ pentru disciplinele din post, ce trebuie prezentat în 

faţa studenţilor şi comisiei în 50 de minute. Preşedintele comisiei extrage numărul variantei 

biletului de examen, al cărui subiect cu tema prelegerii va fi pregătit de candidatul înscris şi validat 

pentru examen. Tema prelegerii va fi transmisă prin e-mail candidatului şi expusă la afişierul 

examenului. În evaluarea candidatului se va ţine cont de conţinutul prelegerii, coerenţa şi claritatea 

prezentării, interacţiunea cu studenţii, metoda/metodele de predare utilizate, prestanţa candidatului 

şi alte aspecte relevante pentru didactica universitară apreciate de membrii comisiei pe bază de fişă 

(anexa 3). Membrii comisiei acordă individual câte o notă de la 10 la 1 pentru fiecare criteriu, fără 

zecimale, iar nota de apreciere a candidatului se realizează ca medie aritmetică a notelor membrilor 

comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. Diferenţa dintre aprecierile membrilor comisiei nu poate 

fi mai mare de 1,5 puncte. 

 Proba 3 - prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi a 

planului de dezvoltare a carierei universitare (pondere 10%): Conform legislaţiei în vigoare, 

preşedintele comisiei stabileşte, cu cinci zile înainte, data, locul şi ora de desfăşurare a probei, 

anunţă prin e-mail candidatul şi postează informaţia pe site-ul universităţii la secţiunea specială. 

Aprecierea candidatului se face pe baza conţinutului documentului depus la dosarul de examen în 
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acest sens şi pe baza prezentării elementelor relevante din realizările profesionale anterioare şi din 

planul de dezvoltare a carierei universitare, utilizând fişa de apreciere aprobată de Consiliul de 

Administraţie cu punctajele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare din elementele descrise şi 

prezentate de candidat, elemente cunoscute de către acesta înainte de depunerea dosarului (anexa 

1). Diferenţa între aprecierile membrilor comisiei nu poate fi mai mare de 1,5 puncte. La această 

probă notele membrilor comisiei pot fi cu o zecimală. Nota de apreciere a candidatului se realizează 

ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. 

 Punctajul total minim de promovare a examenului este 8,00, iar nota minimă pentru 

fiecare probă este 7,00 

Pentru posturile de conferenţiar universitar/profesor universitar: 
 Proba 1 - analiza dosarului de înscriere (pondere 50%): Evaluarea dosarului se 

realizează pe baza Anexei privind îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru 

conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-

dezvoltare, stabilită prin OMECTS nr. 6129/2016 şi a cerinţelor suplimentare prevăzute în 

metodologia USV din Iaşi, precum şi a Fişei de autoevaluare aprobată de Senatul universitar.  

 Membrii comisiei verifică corectitudinea datelor prezentate, utilizând punctajele din Anexa 

corespunzătoare domeniului ştiinţific din OMECTS nr. 6129/2016 şi din Fişa de autoevaluare 

aprobată de Senatul Universităţii pentru anul 2021. Pentru aprecierea realizărilor din dosarul de 

examen, fiecare membru al comisiei acordă o notă de la 10 la 1, fără zecimale, pe baza punctajelor 

rezultate din Anexă şi Fişa de autoevaluare, iar nota de apreciere a candidatului se realizează ca 

medie aritmetică a notelor membrilor comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. Diferenţa între 

aprecierile membrilor comisiei nu poate fi mai mare de 1,5 puncte.  

 Proba 2 – susţinerea unei prelegeri (pondere 40%): membrii comisiei vor elabora trei 

bilete de examen, care se numerotează, fiecare cu câte un subiect din tematica anunţată, 

reprezentativ pentru disciplinele din post, ce trebuie prezentat în faţa comisiei. Preşedintele, prin 

consultatea membrilor comisiei, stabilește subiectul prelegerii, din tematica de examen, ce va va fi 

transmis candidatului înscris şi validat pentru examen cu 48 ore înainte de susținere. În evaluarea 

candidatului se va ţine cont de conţinutul prelegerii, coerenţa şi claritatea prezentării, interacţiunea 

cu studenţii, metoda/metodele de predare utilizate, prestanţa candidatului şi alte aspecte relevante 

pentru didactica universitară apreciate de membrii comisiei pe bază de fişă (anexa 3). Membrii 

comisiei acordă individual câte o notă de la 10 la 1 pentru fiecare criteriu, fără zecimale, iar nota de 

apreciere a candidatului se realizează ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei, cu două 

zecimale, fără rotunjire. Diferenţa dintre aprecierile membrilor comisiei nu poate fi mai mare de 1,5 

puncte. 

 Proba 3 - prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi a 

planului de dezvoltare a carierei universitare (pondere 10%):. Preşedintele comisiei stabileşte 

data, locul şi ora de desfăşurare a probei cu cinci zile înainte, conform legislaţiei în vigoare, anunţă 

prin e-mail candidatul şi postează informaţia pe site-ul universitaţii la secţiunea specială. Aprecierea 

candidatului se face pe baza conţinutului documentului depus la dosarul de examen în acest sens şi 

pe baza prezentării elementelor relevante din realizările profesionale anterioare şi din planul de 

dezvoltare a carierei universitare, utilizând fişa de apreciere aprobată de Consiliul de Administraţie 

cu punctajele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare din elementele descrise şi prezentate de 

candidat, elemente cunoscute de către acesta înainte de depunerea dosarului (anexa 2). Diferenţa 

între aprecierile membrilor comisiei nu poate fi mai mare de 1,5 puncte. La această probă notele 

membrilor comisiei pot fi cu o zecimală. Nota de apreciere a candidatului se realizează ca medie 

aritmetică a notelor membrilor comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. 

 Punctajul total minim de promovare a examenului este 8,00, iar nota minimă pentru 

fiecare probă este 7,00. 

 

Prorector cu activitatea educaţională, 
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Prof. univ. dr. Costel SAMUIL 
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