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CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DECAN
RUNDA 2 – NOIEMBRIE 2016

PRECIZĂRI PRIVIND STRUCTURA, CRITERIILE, INSTRUMENTELE, SCORURILE, AGREGAREA
SCORULUI FINAL, LUAREA DECIZIEI DE SELECŢIE

CRITERII DE EVALUARE

1. Prestigiul științific dovedit prin rezultate ale cercetării ştiinţifice
2. Prestigiul profesional dovedit prin experienţa anterioară academică
3. Competenţele manageriale dovedite prin experienţe anterioare manageriale
4. Calitatea programului managerial propus, în sinergie cu planul managerial al rectorului
5. Competențe și calități personale în profilul postului, evidențiate prin interviu

INSTRUMENTE DE EVALUARE
NR.

CRT. CRITERIUL INSTRUMENTE DE
EVALUARE DETALII SCORURI

1
Prestigiul științific dovedit
prin rezultate ale cercetării
ştiinţifice

 Fişă de evaluare cf.
criteriilor CNATDCU

Prag: punctaj minim CNATDCU aferent postului pe
care îl ocupă
Punctaj final: 10 (dacă pragul e îndeplinit)

010

2
Prestigiul profesional
dovedit prin experienţa
anterioară academică

 Fişă de evaluare cf.
criteriilor CNATDCU

Prag: punctaj minim CNATDCU aferent postului pe
care îl ocupă
Punctaj final: 20 (dacă pragul e îndeplinit)

020

3

Competenţele manageriale
dovedite prin experienţe
anterioare manageriale

 Raport de auto-evaluare
individual + CV

Un raport de autoevaluare, de max. 2 pagini, cu
punerea în evidenţă a experienţelor manageriale
anterioare, cu focalizare pe cele academice.
Raportul se va pregăti anterior şi va fi prezentat în
concurs, pe hârtie, asumat sub semnătură proprie.
Punctaj final: la decizia evaluatorilor, medie
aritmetică a punctajelor acordate individual, de către
aceştia

030

4

Calitatea programului
managerial propus, în
sinergie cu Planul
managerial al Rectorului  Test de evaluare

Test de evaluare, 36 itemi din care:
- 9 itemi alegere multiplă, completare simplă
- 9 itemi deschişi, rezolvare de situaţii – problemă
aferente managementului academic specific facultăţii
pentru care concurează
- item rezolvat corect = 1 punct
Timp de lucru: 1 oră
Nota finală: Scor test/2 +1p (oficiu)
Punctaj final al probei: [Nota finală]

010

5

Competențe și calități
personale în profilul
postului, evidențiate prin
interviu  Interviu

Răspunsuri la întrebări adresate de către Comisia de
Concurs (câte o întrebare de la fiecare dintre
membrii comisiei)
Punctaj final: la decizia evaluatorilor, medie
aritmetică a punctajelor acordate individual, de către
aceştia

030

PUNCTAJ CONCURS 0100
În funcţie de punctajul de concurs obţinut de către candidat, Comisia de Concurs va decide câştigătorul poziţiei de
Decan.
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