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Art. 1.
Metodologia, criteriile și indicatorii proprii de apreciere a activității personalului didactic
titular, care candidează la obținerea gradației de merit prin concurs în cadrul Facultății
de Teologie Romano-Catolică are la bază documentul Metodologia-cadru și criteriile
privind acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai, în forma în care
el a fost avizată de către Consiliul de Administrație al UBB prin HCA nr.
13107/17.09.2020, și aprobată de Senatul UBB cu prin HS nr. 13335/21.09.2020, ținând
cont și de noile modificări și completări în urma Hotărârii Consiliului de Administrație nr.
15102/12.10.2020, aprobată prin Hotărârea Senatului UBB nr. 15483/12.10.2020.
Art. 2.
(1) Be baza numărului total de posturi didactice titulare existente la nivelul Facultății
de Teologie Romano-Catolică se acordă gradație de merit pentru 4 posturi
didactice titulare ale aceleiași facultăți.
(2) Cele 4 gradații de merit, care se acordă la nivelul Facultății de Teologie RomanoCatolică, se distribuie celor două departamente, care funcționează în cadrul
facultății, după cum urmează: 2 gradații de merit se scot la concurs și se acordă
pentru două posturi didactice titulare din cadrul Departamentului de Teologie
Romano-Catolică Didactică (Cluj-Napoca); 2 gradații de merit se scot la concurs și
se acordă pentru două posturi didactice titulare din cadrul Departamentului de
Teologie Romano-Catolică Pastorală (Alba Iulia).
(3) În cazul în care până la termenul stabilit în calendarul pentru concursuri de
acordare a gradațiilor de merit de către UBB nu se depune nici un dosar de concurs
din partea cadrelor didactice titulare ale departamentului, în cadrul căruia
gradația de merit s-a scos la concurs, se anunță public prelungirea perioadei de
înscriere a candidaților cu 1 zi lucrătoare în vederea înscrierii eventualelor
candidați din cadrul celuilalt departament. (Vezi Art. 12 din Metodologia-cadru
legat de redistribuirea gradațiilor de merit).
Art. 3.
În fișa de autoevaluare a candidatului pentru obținerea gradației de merit acordată
personalului didactic (vezi Anexa 2.1 în Metodologia-cadru) se va face referire explicită la
indicatorii de performanță proprii și la punctajul pentru fiecare indicator stabilit în
această metodologie proprie a Facultății de Teologie Romano-Catolică, după cum
urmează:
(1) La întocmirea fișei de autoevaluare se iau în considerare indicatorii și punctajele
cuprinse în Anexa nr. 32 a OM nr. 6129/2016 privind Comisia de Teologie,
respectiv Standardele minimale și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice
din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare:
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale%C8%99i-cercet%C4%83rii-%C8%99tiin%C8%9Bifice-nr-61292016-privindaprobarea, ținând cont și de Criteriile suplimentare față de standardele minimale
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul
superior specifice pentru domeniul de teologie la Facultatea de Teologie RomanoCatolică a Universității Babeș-Bolyai, propuse prin Hotărârea Consiliului Facultății
nr. 786/09.10.2020, și aprobate prin Hotărârea Senatului UBB nr.
17329/23.11.2020.
(2) La întocmirea fișei de autoevaluare se iau în considerare dimensiunile și indicatorii
cuprinși în Fișa planului individual de carieră academică din cadrul Regulamentului
privind întocmirea Statelor de funcții ale personalului didactic și de cercetare din
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UBB la învățământul cu frecvență și Planul individual de carieră academică asociat,
și în mod explicit în Tabel 1. Indicatori reper din Fișa Planului individual de carieră
academică, aprobat prin Hotărârea Senatului cu nr. 9474/13.07.2020:
https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/HS-nr.-9474-privindRegulamentul-privind-%C3%AEntocmirea-statelor-de-func%C8%9Bii-alepersonalului-didactic-%C8%99i-de-cercetare-din-UBB-la%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-cufrecven%C8%9B%C4%83.pdf, ținând cont de faptul, că la fiecare indicator
îndeplinit se acordă 2 puncte pe fiecare realizare, poziție, sau calitate, și separat pe
fiecare an academic evaluat, raportat la specificul indicatorului.
(3) La întocmirea fișei de autoevaluare se iau în considerare și criteriile stabilite prin
Procedura operațională de evaluare a cadrelor didactice și cercetătorilor de către
conducere–PO-CDUMC-A15 în Anexa I. aprobată prin Hotărârea Senatului cu nr.
392/14.01.2019:
https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/01/POAC-15-Evaluare-profesionala-_final_Senat.pdf, ținând cont de faptul, că la fiecare
indicator îndeplinit se acordă 2 puncte pe fiecare realizare, poziție, sau calitate, și
separat pe fiecare an academic evaluat, raportat la specificul indicatorului.
Art. 4
Concursul pentru acordarea gradațiilor de merit se anunță public pe baza calendarului
aprobat de către decanul facultății, prin afișare la sediul facultății din Cluj-Napoca, str.
Iuliu Maniu, nr. 5, și în mediul online, respectiv pe pagina-web a Facultății de Teologie
Romano-Catolică.
Art. 5
Documentele, la care se face referire în acest text, respectiv care pot fi accesate cu ajutorul
linkurilor incluse în prezenta metodologie, sunt părți integrante din această metodologie
proprie de acordare a gradațiilor de merit prin concurs în cadrul Facultății de Teologie
Romano-Catolică a Universității Babeș-Bolyai.
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