UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE

ANUNŢ

Ca urmare a Deciziei Conducerii Universității, Facultăţii de Științe Juridice, Sociale și Politice iau fost alocate, pentru anul 2018, două gradaţii de merit.
Calendarul pentru depunerea dosarelor, în vederea participării la selecţia ce va fi organizată de
Consiliul Facultăţii, este următorul:
-

23.05 – 30.05. 2018, ora 12 - depunerea dosarelor la secretariatul general;

-

30.05.2018, ora 12,00 - întrunirea Consiliul facultăţii
Condițiile specifice de acordare a gradațiilor de merit sunt cele statuate în Hotărârea Consiliului
Facultăţii din 28/08/2014 şi Hotărârea Consiliului Facultății nr. 11 din 17.05.2016

DECANATUL

EXTRAS
din Hotărârea Consiliului Facultăţii din 28/08/2014 şi Hotărârea nr. 11/17.05.2016

Art.1 Personalul didactic al facultăţii poate beneficia de gradaţia de merit pentru o perioada de 5 ani, la
propunerea decanatului facultăţii, dacă face dovada performanţelor deosebite în activitatea didactică
şi/sau de cercetare.
….
Art.2. Atribuirea gradaţiei de merit se face prin concurs şi cuprinde următoarele etape:
 candidatul întocmeşte un dosar care conţine CV-ul, lista de lucrări, un memoriu al activităţii din ultimii
3 ani şi copii ale fişelor de autoevaluare a activităţii din ultimii 3 ani, vizate de directorii de
departament, alte acte în susţinerea candidaturii;

 candidatul depune dosarul la Secretariatul facultăţii unde va primi un număr de înregistrare;
 dosarele candidaţilor vor fi evaluate în cadrul Consiliului facultăţii. Lista candidaţilor recomandaţi
pentru a primi gradaţie va fi transmisă Consiliului de Administraţie al Universităţii, prin Registratura
universităţii. Rectorul emite decizie de acordare a gradaţiei de merit.
Art.2 Pentru a participa la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, cadrele didactice trebuie să
îndeplinească simultan următoarele condiţii cumulative:
 au o vechime minimă de 3 ani în învăţământul superior la data acordării;
 au îndeplinit integral atribuţiile incluse în Fişa postului pe care sunt titulare şi nu au primit
sancţiuni disciplinare;
Art. 3 Punctajul de calificare este reprezentat de:
I. Cercetarea ştiinţifică (Fisa de autoevaluare, Partea A - Capitolul 1-5, altele) – 15%.
La evaluare va conta doar cercetarea prin care candidatul şi-a declarat, în
articolul/studiul/lucrarea/comisia etc în cauza, apartenenţa la universitate/facultate
II. Dovada publicării unor articole/studii în revistele facultăţii (Anale UDJ, Fascicula XXII,
PARS), respectiv participarea la conferinţele facultăţii - 20%
III. Recunoaşterea naţională şi internaţională (Fişa de autoevaluare, Partea A - Capitolul 8,9 şi
Partea B - Capitolul 11-13, altele) - 15 %
IV. Activitatea desfăşurată pentru consolidarea şi dezvoltarea facultăţii – 50 % (Fişa de
autoevaluare, Partea B - Capitolul 14, Alte activităţi)

