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1.DOMENIU
Procedura se aplică în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” de către conducerea
fiecărui departament din cadrul facultăţilor şi cadrele didactice din departamentul respectiv.
2.SCOP
Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale
nr.1/2011 şi standardele ARACIS.
Procedura are drept scop desfăşurarea în bune condiţii a procesului de elaborare, aprobare şi
actualizare a statelor de funcții ale programelor de studii universitare de licenţă şi masterat, la toate
formele de învâţământ.
3.DESCRIEREA PROCESULUI
3.1. Etape premergătoare
Statele de funcţii se întocmesc în cadrul fiecărui departament de către director, prin
consultarea cadrelor didactice membre ale departamentului şi unde este cazul, pe baza notelor de
comandă primite de la facultăţi/departamente din cadrul UCDC.
Statele de funcţii, conform art. 286 alin.1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se
întocmesc anual cu cel puţin 15 zile înainte de începerea anului universitar şi nu se pot modifica
în timpul anului universitar.
Elaborarea statelor de funcţii ale departamentelor se întemeiază pe următoarele elemente:
a) planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat
gestionate de departament;
b) personalul didactic titular al departamentului;
c) formaţiile de studiu (serii –seria de curs între 50 şi 150 de studenţi , grupe – grupa între 20
şi 25 studenţi, subgrupe – subgrupa între 10 şi 15 studenţi);
d) comenzii interne – între departamentele din cadrul aceleiaşi facultăţi şi comenzii externe –
între departamentele facultăţilor din cadrul UCDC;
e) normele universitare. Norma universitară cuprinde norma didactică şi norma de cercetare.
Norma didactică cuprinde norma didactică săptămânală minimă UCDC şi alte activităţi.
Întocmirea statelor de funcţii ale departamentelor se fundamentează în principal după cum
urmează:
a) structura planurilor de învăţământ, formaţiile de studii şi raportul dintre numărul studenţilor
înmatriculaţi şi numărul de posturi trebuie să se încadreze în limitele stabilite de standardele de
evaluare academică pentru domeniile fundamentale elaborate de ARACIS;
b) normativele obligatorii ARACIS privind acoperirea posturilor didactice din stat sunt
următoarele:
- pentru programele de studii universitare de licenţă: 70% din posturi trebuie să fie acoperite
cu cadre didactice cu norma de bază sau cu post rezervat, titularizate în învăţământul superior, iar
dintre acestea cel puţin 25% sunt profesori sau conferenţiari, dar nu mai mult de 50%;
- pentru programele de studii universitare de masterat toate posturile didactice trebuie să fie
acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul superior având gradul didactic de profesor
universitar, conferenţiar universitar sau lector/şef de lucrări cu titlul ştiinţific de doctor din care
cel puţin 80% să fie angajaţi cu norma de bază sau post rezervat.
3.2. Constituirea posturilor didactice şi normei universitare
Postul didactic reprezintă o poziţie din statul de funcţii ocupată de un cadru didactic titular
sau unul sau mai multe cadre didactice, prin plata cu ora:
a) totalul activităţilor incluse în postul didactic este echivalentul a 40 de ore/săptămână;
b) conform fişei postului un post didactic are următoarea structură:
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- activităţi didactice care includ predare cursuri, susţinere seminar, aplicaţii lucrări practice şi
de laborator, proiecte de an;
- activităţi cu studenţii care includ îndrumare lucrări de licenţă/disertaţie, îndrumarea
studenţilor în activităţile de practică, consultaţii săptămânale, îndrumare cercuri studenţeşti,
îndrumare an de studiu şi grupe;
- activităţi în interesului învăţământului care includ participarea la şedinţele structurilor
colective din cadrul facultăţii şi ale universităţii, participarea în comisii de admitere, comisii de
finalizare a studiilor, comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, participarea la
sesiunile cercurile studenţeşti, manifestări ştiinţifice, participarea la elaborarea statelor de funcţii,
etc.;
- activităţi de cercetare ştiinţifică care includ participări la granturi şi contracte de cercetare
ştiinţifică încheiate de UCDC în calitate de contractant/subcontractant/partener sau beneficiar,
elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice, amenajarea de platforme de laborator, brevete, etc;
- activităţi de pregătire individuală în domeniul profesional şi ştiinţific.
Norma didactică se constituie din totalitatea activităţilor didactice de predare,
seminarii/lucrări practice şi de laborator şi proiecte de an.
Norma didactică săptămânală UCDC este de 16 ore convenţionale
Echivalarea activităţilor didactice incluse în norma didactică săptămânală se face după cum
urmează:
a) în învăţământul universitar de licenţă – ora de activităţi de predare = 2 ore convenţionale;
ora de activităţi de seminar, laborator şi proiecte de an = 1 oră convenţională;
b) la forma de învăţământ frecvenţă redusă numărul de ore este egal cu numărul de ore de
seminar de la forma de învăţământ ZI aferente disciplinei respective.
Normarea activităţilor de predare, de seminar, laborator şi proiecte de an se face conform
tabelului din Anexa nr. 1.
c) în învăţământul universitar de masterat - ora de activităţi de predare = 2,5 ore convenţionale;
ora de activităţi de seminar, laborator şi proiecte de an = 1,5 ore convenţionale.
Posturile de predare trebuie să cuprindă pentru:
- profesor şi conferenţiar cel mult două discipline sau, prin excepţie, trei dacă două dintre ele
sunt discipline înrudite;
- lector cel mult trei discipline sau, prin excepţie, patru dacă două dintre ele sunt discipline
înrudite.
În cazul în care norma didactică nu poate fi constituită conform dispoziţiilor de mai sus se
completează cu activităţi de cercetare ştiinţifică prin decizia Consiliului Facultăţii, la propunerea
directorului departamentului, în baza unui „program de cercetare” conform Anexei nr. 2.
Diminuarea normei didactice este de cel mult ½ din norma didactică minimă UCDC.
Personalul de cercetare din Universitate desfăşoară activităţi specifice, stabilite în „fişa
individuală a postului” de către conducerea departamentului conform Anexei nr. 3.
În cazul cadrelor didactice care exercită funcţii academice de conducere în cadrul UCDC,
norma didactică săptămânală poate fi redusă cu cel mult 30% cu aprobarea Senatului universitar.
Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare, realizată prin
cumularea ponderilor activităţilor prevăzute în fişa postului este de 40 de ore pe săptămână.
Activităţile care depăşesc o normă didactică, astfel cum a fost stabilită la capitolul II, punctul
4, litera B din prezenta procedură, sunt remunerate în regim plata cu ora şi nu pote depăşi norma
didactică minimă. Pentru personalul didactic titular numărul maxim de ore plătite în regim de plata
cu ora, indiferent de de instituţia la care se efctuează, nu poate depăşi norma didactică minimă.
Cadrele didactice care sunt alese sau numite în instituţiile publice ale statului sau desfăşoară
activităţi specifice funcţiei publice în ministere ori în alte organe de de specialitate ale statului pot
desfăşura activităţi didactice aferente unei norme didactice.
Cadrele didactice sau de cercetare pensionate peste limita de vîrstă din învăţământul superior
(65 de ani) pot desfăşura activităţi didactice în regim plata cu ora în echivalentul unui post didactic
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cu norma săptămânală minimă din lege. Încadrarea pe posturi se face cu acordul Senatului UCDC,
la propunerea Consiliului Facultăţii.
Structura statelor de funcţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) fiecare departament va întocmi un singur stat de funcţii pentru cele două programe
universitare de studii: licenţă şi masterat;
b) un post didactic din „statul de funcţii” al unui departament cuprinde, conform Anexei nr.4
:
- număr de ordine;
- denumirea postului;
- numele şi prenumele cadrului didactic;
- funcţia didactică de încadrare;
- titlul ştiinţific și domeniul/specializare;
- vechimea în învăţământul superior;
- titular/asociat şi bază/plata cu ora;
- scos la concurs (dintre cele vacante);
- disciplina şi alte activităţi;
- forma de învăţământ şi programul de studii universitare de licenţă şi masterat (L şi
M), precum şi denumirea programului de studii universitare de masterat;
- anul de studii şi seria;
- numărul de grupe;
- total ore convenţionale;
- total ore convenţionale curs semestrul I şi semestrul II;
- total ore convenţionale seminar/lucrări practice şi de laborator şi proiecte de an;
- observaţii.
c) în statul de funcţii sunt înscrise în ordine ierarhică posturile didactice ocupate, rezervate şi
vacante;
d) posturile didactice sunt înscrise în ordinea ierarhică a funcţiilor didactice şi în ordinea
alfabetică a cadrelor didactice;
e) pentru posturile vacante se va trece la rubrica observaţii: titlul didactic şi ştiinţific, numele
şi prenumele persoanei (asociat) care va desfăşura activitatea didactică prin plata cu ora;
f) fiecare stat de funcţii este semnat de directorul de departament, decan şi rector.
3.3. Fişa postului din statul de funcţii al departamentului
Normarea altor activităţi care intră în norma didactică săptămânală se face în ore fizice
conform Anexei nr.3:
a) activităţi cu studenţi:
- îndrumare lucrări licenţă/disertaţie – 20 ore/lucrare;
- îndrumare stagiu de practică – 1 oră/student;
- activităţi de evaluare: examene, colocvii, lucrări de verificare, proiecte - 20
minute/lucrare;
- consultaţii - 2 ore/săptămână;
- îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti - 10 ore;
- îndrumare an studenţi – 1,5 ora/săptămână;
- îndrumare grupă de studenţi - 1 ora/săptămână;
b) activităţi în interesul învăţământului:
- şedinţe – departament, consiliul departamentului, consiliul facultăţii, biroul
consiliului facultăţii, senat, birou senat ş.a. – 2 ore/şedinţă;
- comisii pentru studenţi – examen finalizare studii licenţă/masterat, sesiune cercuri
ştiinţifice studenţeşti – 30 minute/lucrare;
- comisii la nivelul departamentului şi consiliului facultăţii:
 activitatea de cercetare şi manifestări ştiinţifice - 20 de ore/departament;
 calitatea învăţământului - 20 de ore/membru;
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 planuri de învăţământ – 5 ore/plan;
 state de funcţii – 120 de ore/stat;
 concursuri de ocupare a posturilor didactice – 10 ore/candidat;
 programe analitice şi fişe discipline – 3 ore/programă/fişă;
 admitere – 30 de ore;
c) activităţile de cercetare:
- participări la granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică încheiate de UCDC
- monografii, tratate în edituri recunoscute CNCS – 5 ore/pagină;
- cărţi publicate în edituri recunoscute CNCS – 4 ore/pagină;
- note de curs şi alte materiale didactice - 2 ore/pagină;
- la ediţiile revăzute şi adaugite – durata pe pagină se reduce cu 50%;
- lucrări publicate în reviste cotate ISI - 7 ore/pagină;
- lucrări publicate în reviste cotate CNCS categoriile B+, B – 7 ore/pagină;
- lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale cu ISI proceedings – 7
ore/pagină;
- lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale – 7 ore/pagină;
- lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale din România – 6
ore/pagină;
- lucrări publicate în volumele unor conferinţe naţionale – 5 ore/pagină;
- brevete omologate în cursul anului universitar respectiv – 300 de ore;
- traduceri în limbi străine a lucrărilor aparţinând UCDC - 5 ore/pagină;
d) activităţi de pregătire individuală în domeniile profesional şi ştiinţific:
- pregătire ştiinţifică - 10 ore/săptămână;
- editor, redactor şef, secretar general de redacţie pentru revistele UCDC (pentru câte
2 numere revistă/an) - 30 de ore;
La nivelul fiecărui departament se va institui o condică pe capitole analitice pentru
evidenţierea participării cadrelor didactice la toate activităţile normate conform prezenta
procedură.
Fişa individuală a postului este anexă la contractul individual de muncă şi se completează
anual conform Anexei nr.3 la prezentul regulament.
Statele de funcţii se întocmesc conform Anexei nr.4 la prezenta procedură şi vor fi avizate de
Consiliul facultăţii şi aprobate de Consiliul de Administraţie şi de Senatul UCDC.
4.RESPONSABILITĂŢI
Conducerile departamentelor şi facultăţilor răspund pentru realizarea şi actualizarea
planurilor de învăţământ, în termenul stabilit de Senatul Universităţii, potrivit specificaţiilor
prevăzute în prezenta procedură.
Consiliile facultăţilor şi departamentelor, precum şi Senatul Universităţii răspund pentru
avizarea şi aprobarea planurilor de învăţământ
5.DISPOZIŢII FINALE
Prezenta Procedură a fost aprobată în şedinţa Senatului din data de 22.09.2011, modificată şi
completată în şedinţa Senatului din data de 22.07.2013 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.
6.ANEXE
Anexa nr.1: Normarea activităţilor de predare, de seminar, laborator şi proiecte de an;
Anexa nr.2: Programul de cercetare;
Anexa nr.3: Fişa individuală a postului;
Anexa nr.4: Statul de funcţii;
Anexa nr.5: Normarea altor activităţi.
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Anexa 1
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
Normarea activităţilor de predare, de seminar, laborator şi proiecte de an
la programele de studii de licență
Nr. săpt/sem.
C
Nr. ore/săpt

Fondul de timp al disciplinei
Total
S/L/P
Nr. ore/săpt
ore/sem

Total
ore/sem

Normare
C
S/L/P
(ore conv./serie)
(ore conv./grupă)

2
2
28
28
14
2.00
1.00
2
1
28
14
14
2.00
0.50
1
2
14
28
14
1.00
1.00
1
1
14
14
14
1.00
0.50
2
2
24
24
12
1.71
0.86
2
1
24
12
12
1.71
0.43
1
2
12
24
12
0.86
0.86
1
1
12
12
12
0.86
0.43
2
2
22
22
11
1.57
0.79
2
1
22
11
11
1.57
0.39
1
2
11
22
11
0.79
0.79
1
1
11
11
11
0.79
0.39
2
2
20
20
10
1.43
0.71
2
1
20
10
10
1.43
0.36
1
2
10
20
10
0.71
0.71
1
1
10
10
10
0.71
0.36
Nota: La programele de studii IFR se normează doar orele de S-seminarii/ L- Laboratoare/ P Practica
Normarea activităţilor de predare, de seminar, laborator şi proiecte de an
la programele de studii de master
Nr. săpt/sem.
C
Nr. ore/săpt

Fondul de timp al disciplinei
Total
S/L/P
Nr. ore/săpt
ore/sem

Total
ore/sem

Normare
C
S/L/P
(ore conv./serie)
(ore conv./grupă)

2
2
28
28
14
2.50
1.50
2
1
28
14
14
2.50
0.75
1
2
14
28
14
1.25
1.50
1
1
14
14
14
1.25
0.75
2
2
24
24
12
2.14
1.29
2
1
24
12
12
2.14
0.64
1
2
12
24
12
1.07
1.29
1
1
12
12
12
1.07
0.64
Nota: La programele de studii IFR se normează doar orele de S-seminarii/ L- Laboratoare/ P Practica
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Anexa nr.2

Programul de cercetare
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4
5
6

Activitatea ştiinţifică desfăşurată
Monografii, tratate, cursuri, cărţi publicate în edituri
recunoscute din străinătate
Monografii, tratate, cursuri, cărţi publicate în Editura
Academiei
Monografii, tratate, cursuri, cărţi publicate în edituri
recunoscute de CNCS
Capitole din monografii, tratate, cursuri, cărţi publicate în
edituri recunoscute din străinătate
Capitole din monografii, tratate, cursuri, cărţi publicate în
Editura Academiei
Capitole din monografii, tratate, cursuri, cărţi publicate în
edituri recunoscute de CNCS

7.

Articole în reviste indexate ISI Web of Knowledge care au
scor relativ de influenţă (SRI) (site-ul UEFISCDI, la adresa
www.uefiscdi.gov.ro )

8.

Articole în reviste indexate ISI Web of Knowledge fără
factor de impact calculat (Science şi Social Sciences)

9.

Articole în reviste din Arts&Humanities

10.

Articole/Comunicări ştiinţifice în volume ale conferinţelor
indexate (ISI Proceedings)

11.

Articole publicate în reviste din străinătate indexate BDI

12.
13.

Articole în reviste din România indexate BDI (cotate B+,
B)
Articole în reviste sau articole incluse în baze de date
indexate cu recunoaştere în domeniu

14.

Citări în reviste cotate ISI, reviste indexate de cel puţin 3 din
bazele de date internaţionale recunoscute/reviste ştiinţifice de
prestigiu din ţară sau din cărţi ori volume publicate la edituri
cu prestigiu internaţional (nu se iau în considerare
autocitările sau semiautocitările – un coautor citează lucrarea
comună)

15.

Lucrări/Comunicări publicate în volumele unor conferinţe
internaţionale/naţionale cu ISI proceedings

16.

Lucrări/Comunicări publicate în volumele unor conferinţe
internaţionale

17.

Lucrări/Comunicări publicate în volumele unor conferinţe
naţionale sau internaţionale din Romînia

18.

Câştigarea unui grant sau contract de cercetare internaţional
la care Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” are
calitate de contractant/subcontractant/partener sau beneficiar
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Aportul săptămânal la cercetarea
ştiinţifică în ore convenționale
Fiecare autor:
câte 2 ore pentru 75 pagini/autor
Fiecare autor:
câte 2 ore pentru 100 pagini/autor
Fiecare autor:
câte 2 ore pentru 200 pagini/autor
Fiecare autor:
câte 1 oră pentru 75 pagini/autor
Fiecare autor:
câte 1 oră pentru 100 pagini/autor
Fiecare autor:
câte 1 oră pentru 200 pagini/autor
Fiecare autor:
câte 1,5 ore pentru reviste cu SRI cel
puţin egal cu 0,25;
câte 2 ore pentru reviste cu SRI cuprins
între 0,5 - 1,0;
câte 3,5 ore pentru reviste cu SRI mai
mare de 1,0;
Fiecare autor:
câte 1 oră pentru fiecare revistă;
Fiecare autor:
câte 1 oră pentru fiecare revistă;
Fiecare autor:
câte 1 oră pentru fiecare revistă;
Fiecare autor:
câte 1 oră pentru o lucrare
Fiecare autor:
câte 0,5 ore pentru o lucrare
Fiecare autor:
câte 0,5 oră pentru o lucrare
Fiecare autor:
câte 0,25 ore pentru o citare (lucrarea
citată trebuie să fie în mod clar descrisă
prin elemente de identificare în
bibliografia lucrării care citează (autori,
titlu lucrare, an de apariţie,
revistă/editură, număr revistă, pagină). O
citare multiplă (citări ale mai multor
lucrări) într-o singură publicaţie se
consideră a fi o singură citare
Fiecare autor:
câte 0,5 ore pentru
lucrare/comunicare/autor
Fiecare autor:
câte 0,5 ore pentru
lucrare/comunicare/autor
Fiecare autor:
câte 0,5 ore pentru
lucrare/comunicare/autor
Directorul grantului / responsabilul
contractului câte 1,0 oră anual pentru un
grant /contract, pe perioada derulării
grantului/programului, iar pentru membru
0,75 ore;

19.

Câştigarea unui grant sau contract de cercetare ştiinţifică
naţional, la care Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
are calitate de contractant/subcontractant/partener sau
beneficiar

Directorul grantului / responsabilul
contractului câte 0,75 ore anual, pentru
un grant /contract, pe perioada derulării
grantului/programului, iar pentru
membru 0,5 ore;

20.

Culegeri de comunicări prezentate la Sesiunile Ştiinţifice
anuale (ale cadrelor didactice sau ale studenţilor şi
masteranzilor)

Membru în colectivul de coordonare: câte
1,5 ore în perioada de realizare (de 2 luni)
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Anexa nr.3
FACULTATEA DE ...............................................................
Avizat
ANUL UNIVERSITAR ......................................................
Director Departament
....................................................

ANEXĂ LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
FIȘA individuală a postului1 ....../................................. din
STATUL DE FUNCȚII AL DEPARTAMENTULUI ..................................................
Ocupat de2: ............................................................................. în calitate de3 ...........................
A. Activități didactice

Nr.
crt.

Disciplina

Facultatea/programul
de studii universitare
de licenţă (L)/
masterat (M)

An studii/
forma de
invăţământ/
nr. gr.

SEM. I
Curs
ore
conv

S/L/P
ore
conv

SEM.II
Total
ore
conv

Curs
ore
conv

S/L/P
ore
conv

Total
ore
conv

Total ore
convenționale
/ saptamana

Total
ore
fizice/an

TOTAL (ore convenţionale pe săptămână)
B. Activităţi cu studenţi, în ore fizice:
Normarea
activității

Denumirea activității
Nr.
crt.
1 Îndrumare lucrări licenţă/disertaţie
2 Îndrumare stagiu de practică

20 ore/lucrare
1 oră/student

3

Activităţi de evaluare: examene, colocvii, lucrări de
verificare, proiecte

20 minute/lucrare

4
5
6
7

Consultaţii
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti
Îndrumare an studenţi
Îndrumare grupă de studenţi

2 ore/săptămână
10 ore
1,5 ora/săptămână
1 ora/săptămână

TOTAL (ore pe an)

Numărul postului din statul de funcţii și gradul didactic al postului
Funcția didactică, numele și prenumele cadrului didactic
3
După caz: TITULAR, ASOCIAT
1
2

9

Total ore/an
planificat

realizat

C. Activităţi în interesul învăţământului, în ore fizice:
Nr.
crt.

Denumirea activității

Normarea activității

şedinţe: departament, consiliul
departamentului, consiliul facultăţii, biroul
consiliului facultăţii, senat, birou senat ş.a.;
comisii pentru studenţi – examen finalizare
studii licenţă/masterat, sesiune cercuri
ştiinţifice studenţeşti;
comisii la nivelul departamentului şi
consiliului facultăţii:
• activitatea de cercetare şi manifestări
ştiinţifice
• calitatea învăţământului
• planuri de învăţământ
• state de funcţii;
• concursuri de ocupare a posturilor didactice
• programe analitice şi fişe discipline
• admitere
TOTAL (ore pe an)

1

2

3

Total ore/an
planificat realizat

2 ore/şedinţă

30 minute/lucrare

20 de ore/departament;
20 de ore/membru;
5 ore/plan
120 de ore/stat
10 ore/candidat
3 ore/programă/fişă
30 de ore

D. Activităţile de cercetare, în ore fizice:
Nr.
crt.

Denumirea activității

Normarea activității

2
3
4

participări la granturi şi contracte de cercetare
ştiinţifică încheiate de UCDC
monografii, tratate în edituri recunoscute CNCS
cărţi publicate în edituri recunoscute CNCS
note de curs şi alte materiale didactice

5

la ediţiile revăzute şi adaugite

6

lucrări publicate în reviste cotate ISI
lucrări publicate în reviste cotate CNCS
categoriile B+, B
articole/comunicări ştiinţifice în volume ale
conferinţelor indexate (ISI Proceedings)
lucrări publicate în volumele unor conferinţe
internaţionale
lucrări publicate în volumele unor conferinţe
internaţionale din România
lucrări publicate în volumele unor conferinţe
naţionale
brevete omologate în cursul anului universitar
respectiv
traduceri în limbi străine a lucrărilor aparţinând
UCDC
TOTAL (ore pe an)

1

7
8
9
10
11
12
13

Total ore/an
planificat realizat

2 ore/săptîmână
5 ore/pagină
4 ore/pagină
2 ore/pagină;
durata pe pagină se
reduce cu 50%
7 ore/pagină;
7 ore/pagină
7 ore/pagină
7 ore/pagină
6 ore/pagină
5 ore/pagină
300 de ore
5 ore/pagină;

E. Activităţi de pregătire individuală în domeniile profesional şi ştiinţific, în ore fizice:
10

Nr.
Denumirea activității
crt.
1 pregătire ştiinţifică
2

Normarea activității

Total ore/an
planificat realizat

10 ore/săptămână;

editor, redactor şef, secretar general de redacţie
pentru revistele UCDC (pentru câte 2 numere
revistă/an)

30 de ore

TOTAL (ore pe an)

Data întocmirii fișei/raportării activității
Semnătura cadrului didactic
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Anexa nr.4
STAT DE FUNCŢII DIDACTICE
pentru anul universitar /

Nr.
ordine

Denumire
post

Nume și
prenume

Funcția
didactică

Titlu
științific/
Domeniul /
Specializarea

0

1

2

3

4

1

Prof.

...........

Prof.

Vechime
în înv.
superior

Titular
sau
Asociat /
Bază sau
P.O.

Scos la
concurs

5

6

7

Titular/
Bază

-

SEM I

SEM II

Denumire disciplină
/alte activități

Forma de
învățământ /
Licență (L) sau
Master (M) /
Specializarea

Anul
de
studii
și
seria

Nr.
grupe

Curs
ore
conv

S/L/P
ore
conv

Total
ore
conv

Curs
ore
conv

S/L/P
ore
conv

Total
ore
conv

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

Total ore
convenționale
/ saptamana

Total ore
fizice / an

12

23

TOTAL ACTIVITATE DIDACTICĂ
Licenta

Alte activități în
norma didactică

Masterat

Norma de cercetare
TOTAL POST

Rector

Decan,

12

Director
departament

