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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 226 din data 14.12.2020
cu privire la amânarea aprobării reviziei “Metodologiei de evaluare a rezultatelor și performanțelor
activității personalului didactic și de cercetare din Universitatea din Pitești ”
În conformitate cu dispoziţiile H.G. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, anexa 6, punctul 35, prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale
Cartei Universităţii din Piteşti, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii
din Piteşti, precum şi în temeiul hotărârii adoptate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de
02.12.2020, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 14.12.2020,

Hotărăşte:
Art. 1 Amânarea aprobării reviziei Metodologiei de evaluare a rezultatelor și performanțelor activității
personalului didactic și de cercetare din Universitatea din Pitești, pentru ședința ordinară a Senatului
Universității din Pitești din februarie 2021.
Art. 2 Ca activitățile didactice și profesionale (A) din Raportul de autoevaluare (Anexa 1 a Metodologiei),
să aibă o pondere de maxim 40% din totalul punctajului minim care trebuie realizat anual conform
fiș ei postului. De asemenea, suma activităţilor de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, de
proiectare, de creaţie artistică (conform domeniului), recunoaşterea şi impactul activităţii (B) și
a activităţilor în interesul învăţământului (C) din Raportul de autoevaluare (Anexa 1 a Metodologiei)
să aibă o pondere de minim 60%, sub condiția ca activităţile de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare
tehnologică, de proiectare, de creaţie artistică (conform domeniului), recunoaşterea şi impactul
activităţii (B) să reprezinte minim 15% din totalul punctajului minim care trebuie realizat anual
conform fișei postului.
Art. 3 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
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