Anexa nr.2
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
Facultatea _________________________________
Departamentul _______________________________
Nr. ___________ / _________________

NECLASIFICAT
Exemplar unic

Fişa de verificare a îndeplinirii
standardelor de performanţă specifice academiei
Model
Postul: _________________________________________________ Poziţia ________________
Domeniul postului: _____________________________________________________________
Disciplinele postului: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Specializarea: __________________________________________________________________
I.
Standarde generale:
a) dovada calităţii de doctor sau student doctorand în domeniul fundamental al postului scos la
concurs ______________________________________________________________;
b) dovada absolvirii cu diplomă a masterului didactic a cursurilor Departamentului de Pregătire a
Personalului Didactic, sau dovada parcurgerii disciplinelor din modulul psiho-pedagogic:
_____________________________________________________________________________;
c) dovada specializării în domeniul disciplinelor postului scos la concurs prin contribuţia ştiinţifică
anterioară:
___________________________________________________________________________,
sau prin activitatea desfăşurată __________________________________________________,
sau prin foaia matricolă___________________________________________________________.
II.
Standarde specifice gradului didactic:
a) pentru asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată: minim 1 (unul) articole publicate în
reviste sau în volumele conferinţelor indexate în baze de date internaţionale :
______________________________________________________________________________
dovadă indexare:
______________________________________________________________________________________

b) pentru lector universitar/ şef lucrări:
minim 2 (două) articole publicate în reviste BDI:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
dovadă indexare:
______________________________________________________________________________________

c) pentru conferenţiar universitar:
cu 10% mai mult decât totalul punctajului minimal prevăzut în Ordinul ministrului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6.129/2016 (se face dovada prin prezentarea grilei de calcul
conform anexei de la comisia de specialitate la care a fost repartizat postul, incluzând adresa
web dovedind indexarea, acolo unde este cazul) sau 5 articole, unic autor, din domeniul
disciplinelor scoase la concurs, publicate în reviste de specialitate indexate în BDI sau în
volumele conferinţelor internaţionale indexate în BDI:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
dovadă indexare:
______________________________________________________________________________________

d) pentru profesor universitar:
cu 20% mai mult decât totalul punctajului minimal prevăzut în Ordinul ministrului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6.129/2016 (se face dovada prin prezentarea grilei de calcul
conform anexei de la comisia de specialitate la care a fost repartizat postul, incluzând adresa
web dovedind indexarea, acolo unde este cazul) sau 10 articole, unic autor, din domeniul

disciplinelor scoase la concurs, publicate în reviste de specialitate indexate în BDI sau în
volumele conferinţelor internaţionale indexate în BDI:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
dovadă indexare: ____________________________________________________________________

Data __________________
Semnătura ______________________

