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DESFĂŞURAREA CONCURSULUI ŞI PROCEDURA DE  ACORDARE 

Art.1. Concursul pentru „Cea mai valoroasă lucrare ştiinţifică”, „Profesorul anului”, ”Cel mai 

reușit debut didactic” şi „Cel mai bun student” se desfăşoară anual în cadrul Universităţii de Studii 

Politice şi Economice Europene „C.Stere” (în continuare - USPEE „C.Stere”). 

Art.2. La concursul pentru „Cea mai valoroasă lucrare ştiinţifică”, „Profesorul anului”, ”Cel mai 

reușit debut didactic” şi „Cel mai bun student” pot participa: cadrele didactice şi de conducere, care au 

performanţe deosebite în activitatea didactică, în activitatea de cercetare ştiinţifica şi profesională, în 

pregătirea studenţilor, implicate activ în viaţa comunităţii universitare şi care depun o fişă de 

autoevaluare. 

Art.3. La concursul pentru „Cea mai valoroasă lucrare ştiinţifică”, „Profesorul anului”, ”Cel mai 

reușit debut didactic” şi „Cel mai bun student” poate participa şi personalul didactic auxiliar, angajat 

prin contract de munca, cu o vechime de minim 3 ani în serviciul USPEE „C.Stere”și cu performanţe în 

activitatea desfăşurată. 

Art.4. În baza rezultatelor concursului câştigătorilor li se înmânează o DIPLOMĂ care reprezintă 

o recompensă morală oficială oferită celor care au onorat USPEE „C.Stere” prin activitatea depusă în 

orice domeniu. 

Art.5. Propunerile de acordare a DIPLOMEI „Cea mai valoroasă lucrare ştiinţifică”, ”Cel mai 

reușit debut didactic”,  „Profesorul anului” şi „Cel mai bun student” se fac de către: 

a) decanii facultăţilor, în cazul studenţilor şi absolvenţilor; 

b) conducătorii structurilor organizatorice din cadrul USPEE „C.Stere”: facultăţi, catedre, centre 

etc., pentru celelalte categorii de persoane. 

Art.6. Propunerile se înaintează Rectoratului. 

Art.7. Senatul Universităţii aprobă acordarea DIPLOMEI „Cea mai valoroasă lucrare ştiinţifică”, 

„Profesorul anului”, ”Cel mai reușit debut didactic” şi „Cel mai bun student” cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor.  

Art.8. Atribuirea DIPLOMEI „Cea mai valoroasă lucrare ştiinţifică”, „Profesorul anului”, ”Cel 

mai reușit debut didactic” şi „Cel mai bun student” se face prin concurs, care cuprinde următoarele faze:   

a) Candidatul întocmeşte şi depune, după caz, la conducerea facultăţii: 

 Cererea de participare la concurs, 

 Extras din carnetul de muncă referitor la stagiu, 

 Copia diplomelor de studii, 

 Certificate de participare la: conferinţe, stagii de formare, implicare în proiecte, etc., 

 Lista publicaţiilor ştiinţifice, 

 Lista elaborărilor metodice (curricula, culegere de documente /exerciţii), 

 Raport de autoevaluare, 



 Extras din procesul verbal al şedinţei catedrei despre rezultatele concursului. 

b) Comisia, aprobată de Consiliului Facultăţii, analizează fişele de autoevaluare depuse şi 

procedează la validarea acestora. Evaluarea realizată de Consiliul Facultăţii este  prezentată personalului 

academic prin lista de discuţii a facultăţii. 

c) Performanţele profesorului-pretendent sunt evaluate şi de către studenţi prin aplicarea 

chestionarului respectiv la minim o grupă academică. 

d) Pe parcursul perioadei de concurs Comisia de Concurs de la Catedră, formată din 3 persoane, 

examinează dosarele şi asistă la 2-3 ore predate de către pretendent. 

e) Consiliului Facultăţii, în baza centralizatoarelor de ierarhizare realizate de comisia desemnată in 

acest scop, analizează şi transmite Prorectorului pentru Activitatea Didactică şi Prorectorului pentru  

Cercetarea Știinţifica lista candidaţilor recomandaţi, potrivit numărului de diplome, atribuite facultăţii 

respective, ţinand seama şi de resursele financiare disponibile ale structurii respective. 

f) Prorectorul pentru Activitatea Didactica şi Prorectorul pentru Cercetarea Știinţifica fac 

ierarhizarea propunerilor făcute de facultăţi, în funcţie  la aportul contribuţia candidaţilor la sporirea 

imaginii USPEE „C.Stere”.  

g) Senatul universităţii analizează propunerile făcute de Prorectorul pentru Activitatea Didactică şi 

Prorectorul pentru Cercetarea Știinţifica, recomandările Consiliilor Facultăţilor, respectiv propunerile 

primite de la alte cadre didactice şi hotărăşte acordarea diplomei de merit; 

h) Rectorul emite decizia de acordare a Diplomei de Merit. 

Art.9. DIPLOMA „Cea mai valoroasă lucrare ştiinţifică”, „Profesorul anului”, ”Cel mai reușit 

debut didactic”  şi „Cel mai bun student” se acordă în mod festiv de către Rector. 

 

CONDIŢII DE ACORDARE 

Art.10. Persoanele căror li se acordă DIPLOMA „Cea mai valoroasă lucrare ştiinţifică”, 

„Profesorul anului”, ”Cel mai reușit debut didactic” şi „Cel mai bun student” trebuie să întrunească 

următoarele condiţii: 

a) să demonstreze rezultate profesionale de excepţie; 

b) să contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea USPEE „C.Stere” şi/sau la creşterea prestigiului 

profesional al acestei instituţii. 

Art. 11. Criterii de evaluare 

Performanţele concurenţilor vor fi evaluate în baza următoarelor criterii de evaluare: 

1. Conceptualizarea disciplinei 

a. Elaborarea curricula la disciplină conform structurii stabilite. 

b. Asigurarea funcţionalităţii achiziţiilor academice (contribuţia cursului la pregătirea 

profesională şi realizarea unor funcţii concrete pe piaţa muncii). 



c. Prezentarea disciplinei în baza realizărilor ştiinţifice şi didactice moderne. 

 2. Prestanţa academică. Calitatea predării 

a) Proiectarea judicioasă a procesului didactic la disciplina predată în dependenţă de 

numărul de ore, sistemul de competenţe ce urmează a fi format, numărul de credite 

alocat. 

b) Organizarea eficientă a cursului, seminarului, lucrării de laborator. 

c) Ghidarea eficientă a lucrului individual. 

d) Formularea clară a sarcinilor. 

e) Caracterul ştiinţific al conţinutului predat. 

f) Caracterul funcţional al conţinutului predat. 

g) Utilizarea diverselor metode şi tehnologiilor moderne în predarea disciplinelor. 

h) Motivarea studenţilor de a se implica activ în cadrul cursului/seminarelor/lucrului 

individual. 

3. Asigurarea didactică a disciplinei predate 

a) Elaborarea Ghidului metodologic la disciplină. 

b) Elaborarea suportului de curs; culegerilor de documente/probleme/exerciţii etc. 

 4. Calitatea evaluării 

a) Corectitudinea formulării sarcinilor de evaluare. 

b) Elaborarea corectă a testelor 

c) Corectitudinea notării 

d) Organizarea corectă a testărilor şi examenelor 

e) Demonstrarea obiectivităţii în evaluare. 

f) Demonstrarea imparţialităţii şi a unui comportament etic. 

 5. Implicarea în viaţa catedrei, facultăţii, universităţii 

a) Realizarea unor activităţi metodice în cadrul facultăţii/catedrei/universităţii. 

b) Implicarea în procesul de conceptualizare/modernizare a programului de studii la 

specialitate. 

c) Implicarea în activitatea unor comisii (de organizare a conferinţelor cadrelor didactice, 

studenţilor, a examenelor de licenţă etc.). 

d) Organizarea unor activităţi extracurriculare a studenţilor. 

e) Implicarea în activităţi de promovare a disciplinei/specialităţii. 

Art.12. DIPLOMA poate fi acordată: 

a) unor studenţi ai USPEE „C.Stere”; 

b) unor absolvenţi ai USPEE „C.Stere”; 

c) unor persoane care activează în cadrul USPEE „C.Stere”; 



d) unor persoane din afară USPEE „C.Stere”. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

Art.13. În cazul în care un cadru didactic a adus aportul în mod deosebit la creşterea prestigiului 

universităţii, aceasta urmează a fi apreciată de Rectorul USPEE „C.Stere”. 

Art.14. Contestaţiile privind rezultatele evaluărilor se depun în scris, după caz, la Consiliul 

Facultăţii sau la Senatul USPEE „C.Stere” în maximum 24 de ore de la emiterea hotărârii respective. 

Aceste organisme au obligaţia de a da răspuns persoanei care a depus contestaţia în termen de maximum 

5 zile lucrătoare. 

Art.15. DIPLOMA „Cea mai valoroasă lucrare ştiinţifică”, „Profesorul anului” şi „Cel mai bun 

student” nu se acordă sau dacă a fost acordată, se retrage, în cazul în care cadrul didactic intră în conflict 

de interese cu Universitatea, desfăşurând activităţi similare în universităţi private, concurente USPEE 

„C.Stere”, ori este sancţionat la data solicitării DIPLOMEI. 

Art.16. Principiile de acordare a diplomelor, prevăzute în prezentul regulament, pot fi revizuite ori 

de cate ori este solicitat prin apariţia unor noi legi sau reglementări. 

Art.17. Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa Senatului universitar. 

Art.18. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul USPEE 

„C.Stere”. 

Art.19. Verificarea modului în care se aplică prezentul Regulament se realizează de Rectorul 

USPEE „C.Stere”.  

 


