
Regulament concurs Ioan de Sabata 

 

Concursul are loc în perioada 15-29 noiembrie 2021 și premiază cadrele didactice pentru 

activitățile din anul universitar anterior, încheiat în luna septembrie. Facultății de 

Management în Producție și Transporturi i s-a repartizat un premiu care constă într-un 

spor de 10% din venituri proprii ale UPT la salariul de bază al cadrului didactic câștigător, 

pe parcursul întregului an calendaristic imediat următor câștigării premiului, care se 

calculează și acordă conform prevederilor legale aplicabile. 

Participanții la concurs trebuie să depună până la data de 29 noiembrie 2021 ora 23 o 

aplicație. Aplicația va fi realizată în format electronic și va avea o întindere de maxim 5 

pagini. Aceasta va conține un scurt eseu privind motivarea participării la concurs a 

cadrului didactic, cu o subliniere a principalelor realizări din anul universitar precedent, 

pe linie instructiv-educativă. Vor fi luate în considerare: 

− actualizarea conținuturilor predate prin introducerea de cunoștințe noi, în concordanță 

cu rezultatele ultimelor cercetări din domeniul predat; 

− introducerea de noi metode și instrumente de predare în activitatea didactică, cu rolul 

de a crește 

- gradul de atractivitate a conținutului predat și de a facilita învățarea acestuia de către 

studenți; 

− utilizarea feedback-ului în procesul de activitate didactică, în vederea reglării și 

autoreglării din mers a acestuia, cu oferirea de exemple concrete în acest sens; 

− introducerea de noi metode și instrumente de evaluare didactică în vederea creșterii 

gradului de corectitudine a evaluării și a eficientizării continue a acesteia; 

− desfășurarea unei activități didactice intense în Campusul Virtual; 

− rezultatul evaluărilor cadrului didactic de către studenți (dacă numărul studenților 

depășește 10% din numărul celor care frecventează disciplina); 

− activitățile de consiliere a studenților pe probleme de învățare la disciplina predată; 

− activitățile de mentorat și maniera în care acestea au fost realizate; 

− situația lucrărilor de diplomă/disertație coordonate; 

− coordonarea unor studenți la concursuri studențești și rezultatele obținute de aceștia în 

cadrul concursurilor respective; 

− organizarea de vizite cu caracter didactic la instituții din mediul economic; 

− coordonarea studenților la activități de practică de specialitate; 



− preocuparea continuă a cadrului didactic cu referire la evaluarea propriei activități 

didactice, în vederea corectării și îmbunătățirii permanente a acesteia. 

Eseurile se vor depune în format electronic (ca și document atașat) la secretarul Comisiei 

(adresa elisabeta.pirvu@upt.ro până la data de 29 noiembrie ora 23. 

In termen de maxim 10 zile calendaristice de la depunerea aplicațiilor președintele 

comisiei va convoca o ședința în format fizic sau online pentru analiza aplicațiilor. La 

ședința fiecare membru al comisiei poate argumenta referitor la criteriile pe care acesta 

le consideră mai importante în evaluare. Argumentările nu vor fi pro sau contra unor 

participanți la concurs, ci referitor la principiile care stau la baza clasificării și relevanța 

criteriilor pentru facultate. La finalul ședinței fiecare membru al comisiei votează o ordine 

a competitorilor. Votul este secret. Dacă sunt n participanți, fiecare membru al comisiei 

va pune în ordinea 1...n toți participanții la concurs. Fiecare competitor va primi, de la 

fiecare membru al comisiei, un număr de puncte egal cu diferența dintre numărul total de 

candidați și poziția ocupată în listă plus unu. Se însumează punctajele de la fiecare 

membru și este generată lista finală. Clasamentul final se face în ordinea descrescătoare 

a punctajelor, fiind desemnați câștigători participanții cu punctajul/punctajele cele mai 

mari. 

În caz de egalitate la puncte, pentru atribuirea premiului se face un vot final, secret, 

exclusiv pentru participanții aflați la balotaj. Rezultatele stabilite în urma votului sunt 

definitive. Clasamentul final (transpus într-o decizie a comisiei de evaluare) împreună cu 

documentele cu care au aplicat câștigătorii sunt transmise spre prorectorul responsabil 

de procesul de învățământ și problematică studențească, care le va supune aprobării 

Consiliului de Administrație. 

 

Comisia va fi compusa din: 

1. Decan – Marian Mocan 

2. Reprezentantul DPPD – Alina Mazilescu 

3. Reprezentant al mediului economic – Gelu Mateescu 

4. Reprezentant studenti – Alexandru Serbanica 

5. Reprezentant studenti –  Alberth-Călin Vasiescu 

Secretar – Elisabeta Pirvu 

 

 

 

mailto:elisabeta.pirvu@upt.ro

