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*Se aplică pentru :
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației; Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”;
Facultatea de Economie și Drept
Avizat
Comisia de verificare a îndeplinirii standardelor
Preşedinte:
Membri:

Standardele minimale:
sunt îndeplinite;
nu sunt îndeplinite.
Fişă de verificare
a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare prevăzute în Anexa nr. 28 din
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6129/2016
I.
DATE DESPRE CANDIDAT
Nume: BĂDĂU, Prenume ADELA
Gradul didactic pentru care candidează: Profesor universitar
Domeniul ştiinţific: Educație Fizică și Sport, Poziţia în statul de funcţii 3.
Departamentul de Științe și Litere 2, Facultatea: Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
Gradul didactic actual: Conferențiar universitar doctor abilitat, Poziţia în statul de funcţii 4.
Domeniul ştiinţific Educație fizică și sport, Departamentul de Științe și Litere 2
Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știinte și Tehnologie
„George Emil Palade” din Târgu Mureș.
II.
DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE CONCURS
Doctor în Educație Fizică și Sport, Confirmat prin ordinul nr. 377/ 15.07.2014
Atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Știința sportului și educației fizice,
Confirmat prin ordinul nr. 4081/ 28. 05. 2019
III.

DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE NAŢIONALE

 Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
1-Condiţii minimale
Categoria
Nr.
crt.

Domeniul de
activitate

Condiţii
asistent
universitar
25% din
criteriile

Condiţii lector
universitar/
şef de lucrări
50% din
criteriile

Condiţii
conferenţiar/
CS II
Conform
standardelor

Condiţii
profesor/
CS I
Conform
standardelor

Punctaj
realizat
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aferente
poziţiei de
conferenţiar

aferente
poziţiei de
conferenţiar

minimale din
Metodologia
proprie
pentru
ocuparea
posturilor
didactice și de
cercetare

minimale din
Metodologia
proprie pentru
ocuparea
posturilor
didactice și de
cercetare

Activitatea
didactică şi
Min …
Min …
Min …
Min 81,25
131,906
profesională (A1)
Activitatea de
2.
Min …
Min …
Min …
Min 69
229,7
cercetare (A2)
TOTAL
Min …
Min …
Min …
Min 150
361,606
*La realizarea acestui punctaj se iau în considerare şi rezultatele aferente criteriilor opţionale dacă este cazul
1.

Confirm prin prezenta că datele menţionate mai sus sunt reale şi se referă la propria mea activitate profesională
şi ştiinţifică. Ataşez la dosar în format tipărit / electronic toate documentele justificative care atestă rezultatele
ştiinţifice declarate mai sus.

Data 14.01.2020

Semnătură candidat

Avizul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor
______________________________________________________

Obs:
În cazul neîndeplinirii standardelor minimale necesare se menţionează în detaliu motivul:

Membrii Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor:
___________________
(nume, semnătură)

__________________________

____________________

