Fisa de evaluare teza de abilitare-evaluarea de la distanta

Nr.

Criteriu

1
2
3
4

Calitatea stiintifica a candidatului
Originalitatea tezei de abilitare
Independenta stiintifica a candidatului
Calitatea planului de dezvoltare
profesionala
Scor TOTAL evaluare, Ste = ∑Si

Pondere (P)

Nota (N)

Scor (S)
( S= N*P/100)

35%
35%
10%
20%

Notele sunt acordate de la 0 la 3, astfel:
-

-

-

-

Aptitudinile stiintifice ale candidatului
o 3-exceptionale: depasirea remarcabila a standardelor minimale; vizibilitate internațională certă; profesor
asociat/invitat la cel puțin trei universități din străinătate pe durata de cel puțin o luna fiecare,
participare cu lucrări la conferinte internaționale de prestigiu din străinătate, publicații însotite de
recunoastere internationala (verificabile pe www.worldcat.org);etc.
o 2-foarte bune: depasirea rezonabila a standardelor minimale; elemente considerabile de recunoastere
internationala si vizibilitate certa la nivel national
o 1-bune: standardele minimale indeplinite, cu putine elemente de vizibilitate internationala si vizibilitate
certa la nivel national
o 0 -neacceptabile: fara elemente semnificative de recunoastere si vizibilitate nationala.
Originalitatea tezei de abilitare:
o 3-exceptionala: elemente de noutate la nivel international
o 2-foarte buna: noutate pe plan national și convergență cu orientările actuale în plan inter international
o 1- buna: noutate pe plan national
o 0 -neacceptabila: greu de depistat originalitatea
Independenta stiintifica a candidatului:
o 3-exceptionala: a condus proiecte internationale ca director de proiect; membru al unui centru ce
cercetare acreditat din străinătate
o 2- foarte buna: responsabil pentru România in proiecte internationale; granturi individuale
internationale
o 1- buna: director proiecte nationale sau membru în cel puțin 3 echipe de cercetare ale unor proiecte
naționale
o 0-necceptabila: implicarea candidatului în activități de cercetare este nesemnificativă
Calitatea planului de dezvoltare:
o 3-exceptionala: aduce elemente de noutate pe plan international
o 2-foarte buna: este racordată la direcțiile de cercetare actuale pe plan international, noutate foarte
ridicata pe plan national
o 1-buna: noutate pe plan national
o 0-neacceptabila: originalitate greu de identificat

Conditii de acceptare a tezei in vederea sustinerii publice:
- media Scorurilor totale de evaluare (Ste_m) obtinute de la membrii comisiei ≥ 1 si
- mediile notelor (N) obtinute de la membrii comisiei pentru fiecare din criteriile 1, 2 si 4 ≥ 1..

Scorul total de evaluare mediu (Ste_m) după ponderare si calculul mediei pentru cei 3 evaluatori, va fi convertit in
calificative, dupa cum urmeaza:
1 ≤ Ste_m ≤ 1,49 = Bine
1,50 ≤ Ste_m ≤ 2,49 = Foarte Bine
2,50 ≤ Ste_m ≤ 3 = Excepțional
Pragul minim al Ste_m pentru acceptarea tezei este 1.

Fisa de evaluare teza de abilitare-sustinere publica

Nr.

Criteriu

1
2

Calitatea prezentarii
Calitatea raspunsurilor la intrebarile
comisiei sau din public
Scor TOTAL sustinere publica, St_sp = ∑Si

Pondere (P)

Nota (N)

Scor (S)
( S= N*P/100)

70%
30%

Notele se acorda de la 0 la 3, cu urmatoarele semnificatii:
3- calitate exceptională: claritate in prezentare, capacitate de sinteza si analiza, incadrarea in timp, raspunsuri prompte si
documentate, etc.
2- calitate foarte bună: unele ezitari si neclaritati in prezentare, usoara depasire a timpului, ezitari la raspunsuri,
raspunsuri neconvingatoare, etc.
1- calitate bună: ezitari dese la prezentare, depasirea timpului, lipsa de concentrare, intrebari la care nu a raspuns sau nu a
raspuns corespunzator, etc.
0- calitate nesatisfacătoare: lipsă de claritate și precizie în prezentare, incapacitate de a raspunde clar la intrebari,
elemente evidente care pun la indoiala originalitatea tezei, etc.

După ponderare si calculul mediei pentru cei 3 evaluatori, Scorul mediu pentru Sustinerea Publica (Sm_sp) va fi
convertit in calificative dupa cum urmeaza:
1 ≤ Sm_sp ≤ 1,49 = Bine
1,50 ≤ Sm_sp ≤ 2,49 = Foarte Bine
2,50 ≤ Sm_sp ≤ 3 = Excepțional
Pragul minim al Sm_sp pentru acordarea abilitarii este 1.

Nota Finala de Abilitare (NFA) = Media aritmetică între Ste_m si Sm_sp.

Conditii finale de acordare a Abilitarii:
- Nota Finala de Abilitare (NFA) ≥ 1

Nota Finala de Abilitare (NFA) va fi convertita in Calificativul Final de Abilitare (CFA) dupa cum urmeaza:
Daca 1 ≤ NFA ≤ 1,49 atunci CFA= Bine
Daca 1,50 ≤ NFA ≤ 2,49 atunci CFA = Foarte Bine
Daca 2,50 ≤ NFA ≤ 3 atunci CFA = Excepțional

