Anexa 3
Raport de autoevaluare privind activitățile administrative și de reprezentare instituțională în folosul facultății și al Academiei de Studii
Economice din București, Candidat: lect.univ.dr. Manole Alina Magdalena
Categoria
Participarea la
organizarea și la
desfășurarea examenelor
de admitere la
programele de studii

Activitatea cu studenții

Activitatea
1. Coordonare a examenului de admitere la
programele de studii

2,5 puncte / sesiune

2. Participarea la elaborarea subiectelor de
examen/verificare pentru admitere

1 punct / sesiune

3. Participare ca secretar al comisiei de admitere la
programul de studii
4. Participare ca șef comisie supraveghere la proba
scrisă specialitate / competenta lingvistica
5.Participare ca membru în comisia de
supraveghere la proba scrisă
specialitate /
competenta lingvistica
6. Participarea la procesarea datelor și
informațiilor din dosarele de înscriere la admitere
7. Participarea la înscrierea candidaților și
primirea dosarelor de admitere
1. Îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor
2. Îndrumarea și participarea la activitatea
cercurilor științifice studențești

Participarea la
organizarea și la
desfășurarea examenelor
de finalizare a
programelor de studii

1

Punctaj

3. Activitate didactică desfășurată cu studenții
Erasmus incoming
1. Participare ca evaluator (președinte / membru) /
secretar științific în comisia de susținere a lucrării
de finalizare a studiilor. Nu se punctează mai mult
de o comisie de susținere a comisiei de licență și o
comisie de susținere a lucrării de disertație pe an.

2012

2013

Punctaj
2014 2015

0,5

1

0,5

2016

2017

Total
2012-2017

2 puncte / comisie
0,5 puncte / comisie
0,5 puncte / comisie

1 punct / sesiune
0,5 puncte / sesiune

1

1

2 puncte – peste 20 lucrări coordonate;
1,5 puncte – 11-20 lucrări coordonate;
1 punct – 1-10 lucrări coordonate
1,5 puncte – îndrumarea activității
cercurilor științifice studențești;
1 punct / comisie de susținere a lucrărilor
în sesiunea de comunicare științifică
0,5 puncte / activitate1

1

1

0,5

1

1

1

1,5 puncte / președinte
1 punct /membru

1

2
2

1

3

1

1

4

1

1

5

1,5
1

2

Activitate didactică la disciplinele Microeconomie (anul universitar 2012-2013) și Macroeconomie (anii 2011-2012, 2012-2013) în cadrul Facultății de Relații Economice
Internaționale – programul de licență cu predare în limba engleză, în cadrul cărora au fost plasați studenți ERASMUS

5

Participarea la
dezvoltarea instituțională

1.Implicarea în viața academică și administrativă
a departamentului / facultății / academiei (planuri
operaționale, analize evaluative, sarcini curente
etc)

1,5 puncte / activitate*

2.Contribuții la elaborarea și la implementarea
politicilor și a strategiilor de dezvoltare a facultății
și a academiei (proiecte de dezvoltare, rapoarte,
activități în comisii specializate etc), pe bază de
raport pentru fiecare activitate
3.Organizare programe noi de licență, programe de
masterat, cursuri postuniversitare
4.Participarea
la
activități
profesionaladministrative:
- târguri educaționale, promovarea acad/fac in
diferite medii

2 puncte / activitate

5.Dezvoltarea
de
relații
de
parteneriat
interinstituțional național /internațional

6.Participare la organizarea conferințelor din
cadrul departamentelor
TOTAL GENERAL

40,5

166,5 52,5

48

51

15

373,5

activitățile legate de întocmirea dosarelor de acreditare a
specializărilor din cadrul facultății; activitățile de
centralizare a fișelor de disciplină, a temelor de licență;
elaborarea de metodologii.

5 puncte / curs
1 punct / participare

1

1

1 punct / parteneriat național
2 puncte / parteneriat internațional

1 punct / conferință / an

acordurile încheiate cu alte unități de învățământ, acordurile
care au ca obiect activități științifice, culturale, economice;
acordurile de cooperare didactică și de cercetare etc.
1
1
1
3
45,5

172,5

55

48

56

21

398

*Detalierea activităților punctate la rubrica Implicarea în viața academică și administrativă a departamentului / facultății / academiei (planuri operaționale,
analize evaluative, sarcini curente etc)
- participarea la elaborarea statului de funcții al Departamentului de Economie și Politici Economice, conform instrucțiunilor directorului de departament (în
fiecare an): 6*1,5=9
- elaborarea situației acoperirii posturilor vacante în sistemul de plata cu ora, conform instrucțiunilor directorului de departament (semestrial, în fiecare an):
11 semestre*1,5=16,5
- redactarea contractelor de plata cu ora pentru cadrele didactice titulare și asociate în semestrul II al anului universitar 2012-2013: 36*1,5=54

- verificarea, listarea din aplicația informatică, asigurarea semnării, îndosarierea și predarea la DRU a contractelor de plata cu ora ale cadrelor didactice
titulare și asociate din Departamentul de Economie și Politici Economice, semestrial începând cu anul 2013: 7 semestre*1,5=10,5
- verificarea fișelor de plata cu ora generate de către cadrele didactice titulare și asociate în SIMCE, depistarea erorilor și comunicarea cu cadrele
didactice/secretariatele facultăților/DRU/administrator sistem pentru remedierea acestora în vederea aprobării acestora de către directorul de departament
(activitate lunară): 2013: 10,11,12; 2014:1,2,3,4,5,10,11,12; 2015:1,2,3,4,5,10,11; 2016: 2,3,4,5,6,10,11,12; 2017:1,2,3,4,5,6 32*1,5=48
- listarea din SIMUR, centralizarea și organizarea conform opis SIMUR, asigurarea semnării de către titulari și predarea la direcția de resort a fișelor de
disciplină ale Departamentului de Economie și Politici Economice (în fiecare an universitari) 5*1,5=7,5
- asistarea titularilor de disciplină la introducerea fișelor de disciplină în SIMUR, verificarea preluării automate corecte și complete a conținuturilor, editarea
și eliminarea erorilor (din cele cca. 110 de fișe ale departamentului, cca 30 editez în proporție de min. 50 % iar alte 10 le introduc integral)
5ani*20fișe*1,5=150
- centralizarea temelor lucrărilor de la sesiunea științifică studențească la nivel de departament și organizarea acestora în secțiuni (redactarea programului), cu
respectarea indicațiile directorului de departament sau a membrilor consiliului departamentului (2012, 2013, 2014, 2017) 4*1,5=6
- centralizarea informațiilor transmise de membrii departamentului și redactarea Planului anual de cercetare al Departamentului de Economie și Politici
Economice și a Planului anual de cercetare al Centrului pentru Analize și Politici Economice (2012,2013) 2*2*1,5=6
- membru în echipa de elaborare a Raportului de autoevaluare și a anexelor din dosarele pentru acreditarea (în anul 2013) a trei programe de studii organizate
de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată (în 2013 cu denumirea Facultatea de Economie) – licență: Economie și comunicare economică în afaceri;
masterat: Economie Europeană, Analize și strategii economic 3*1,5=4,5p
- elaborarea și difuzarea către facultățile ale căror programe de studii au fost acreditate în anul 2013 a extraselor din statul de funcții al Departamentului de
Economie și Politici Economice și a calculelor pentru elaborarea unor documente din dosarele de acreditare, respectiv:
P-03 Justificarea pe an universitar a numărului de norme didactice ale personalului didactic titularizat, conform statelor de funcții (11 programe
de studiu, 48 cadre didactice titulare și asociate) 11*1,5=16,5
P-01 Lista personalului didactic la programul de studii universitare […], conform statelor de funcții al departamentelor, (11 programe de studiu)
11*1,5=16,5
P-06 Situația personalului didactic asociat care nu este titularizat în învățământul superior și care ocupă temporar un post vacant din statul de
funcții pentru programul de studii universitare […] (6 programe de studiu) 6*1,5=9
P-08 Lista personalului didactic, cu titlurile științifice și pregătirea în domeniul disciplinelor predate, din cadrul programului de studii
universitare […] (11 programe de studiu) 11*1,5=16,5
P-09 Situația acoperirii activităților prevăzute în planul de învățământ al programului de studii universitare de licență […], cu cadre didactice
competente, pe ani de studii ai ciclului de licență (11 programe de studiu) 1,5
P-11 Lista materialelor didactice aferente disciplinelor predate în cadrul programului de studii universitare de licență […] (11 programe de
studiu) 1,5

