Anexa 1
Raportul de autoevaluare asupra activităţii desfăşurate în ultimii 3 ani
SECŢIUNEA 1
Realizări raportate în Sistemul Integrat de Evaluare a Activităţilor Didactice, Cercetare şi
Management (SIMAC)
a) Punctajul total realizat în anul 2012 raportat în SIMAC (2,06): total echivalent A: 20,60
b) Punctajul total realizat în anul 2013 raportat în SIMAC (3,31): total echivalent A: 33,10
c) Punctajul total realizat în anul 2014 raportat în SIMAC (1,762): total echivalent A: 17,62
TOTAL SECŢIUNEA 1: 71,32 pct.
SECŢIUNEA 2
Alte realizări în planul activităţii didactice
(care nu sunt incluse în sistemul integrat de evaluare SIMAC)
a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naţionale introduse în planul de învăţământ
(10,00 pct.)
“Clădiri civile” – curs + lucrari la secţia ACH (2015) .
c) Organizarea unor activităţi cu studenţii (practică în ţară/străinatate,
cursuri de vară, etc.)
-

Vizite pe şantier cu studenţii de la licenţă anul III CCIA şi master anul II PRC în fiecare
din anii 2012-2015.

d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanţă
cu standardele specifice
-

(20,00 pct.)

Propunerea şi achiziţia unor noi aparate pentru Laboratorul de Fizica Construcţiilor în
calitate de Şef Laborator Fizica Construcţiilor.

e) Dezvoltarea de noi laboratoare
-

(20,00 pct.)

(20,00 pct.)

Întocmirea documentaţiei pentru acreditarea Laboratorului de acustică (împreună cu şef
lucrări dr. ing. Roxana Tămaş) în cadrul Laboratorului Central a Facultăţii de Construcţii.
Ca urmare a demersurilor întreprinse s-a obţinut, în anul 2014, din partea Inspectoratului
de Stat în Construcţii, acreditarea pentru efectuarea măsurătorilor acustice la zgomot aerian
şi de impact.

f) Recunoaşteri ale performantelor didactice educationale. Stabilit pe baza evaluării cadrului
didactic.
(20,00 pct.)
g) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ
-

(20,00 pct.)

Tutore de an la anul III CCIA (în perioada 2012-2013) şi la anul I PRC (2014-2015) .

h) Alte activităţi educaţionale semnificative diferite de cele de la punctele (a-g)
-

-

(20,00 pct.)

Cadru didactic la Cursul Postuniversitar “Auditori energetici gradul I” în perioada 20122015 şi elaborarea în colectiv a unui material publicat la Editura UTCN pentru acest
curs.
Coordonare proiecte de licenţă (peste 40 în perioada 2012-2015, disertaţie la master PRC
(peste 20 în perioada 2012-2015), cercetare la anul II PRC (peste 100).
Membru în Comisia de sustinere a licenţei la Facultatea de Construcţii din Cluj-Napoca
(2012-2014) şi la Facultatea de Mecanică din Craiova, Secţia Construcţii (2014-2015).
Membru în Comisii de avansare pe post a unor colegi din Departamentul CCM al Facultăţii
de Construcţii.
TOTAL SECŢIUNEA 2: 130,00 pct.
SECŢIUNEA 3

Activităţi manageriale şi administrative în procesul didactic, de cercetare-dezvoltare, etc.

a) Funcţii executive de conducere

(10,00 pct.)

Director Departament CCM (de la 1 octombrie 2015).
b) Functii deliberative de conducere:
4) Alte funcţii de conducere asociate activităţilor desfăşurate în
interiorul instituţiei
-

(10,00 pct.)

Membru în Senatul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (2012-2015).
Membru în Comisia pentru management, reglementare şi comunicare a Senatului
universitar din UTCN (2012-2015).
TOTAL SECŢIUNEA 3: 20,00 pct.

SECŢIUNEA 4
Activităţi la nivel de department/facultate care nu sunt incluse în secţiunile anterioare
c) Activitatea de promovare, pregătirea, desfăşurarea admiterii la licenţă, masterat

(20,00 pct.)

- Activitate de promovare, pregătirea, desfăşurarea admiterii şi a disertaţiei la masterul PRC
în calitate de Responsabil Master PRC (“Patologia şi reabilitarea construcţiilor”) şi
membru în Comisia de admitere şi de susţinere a disertaţiei la master-ul PRC (2012-2015).
d) Activitatea în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, altele decât cele
definite la S3-h

(20,00 pct.)

- Membru (2012-2014) şi şef Comisie (2015) în Comitetul stiinţific de jurizare şi acordare
a premiilor la Sesiunea Naţională a cercurilor ştiinţifice studenţeşti.

g) Ţinuta morală şi comportarea academică
-

Consider că tinuta morală şi academică este ireproşabilă.

h) Alte activităţi semnificative la nivel de department
-

(20,00 pct.)

(20,00 pct.)

Membru în Comisia de sustinere a licenţei la Facultatea de Construcţii din Cluj-Napoca
(2011-2014) şi la Facultatea de MecanicA, Secţia Construcţii din Craiova (2014-2015).
Membru în Comisii de avansare pe post a unor colegi din Departamentul CCM al Facultăţii
de Construcţii.
Membru în Consiliul Departamentului CCM din Facultatea de Construcţii din ClujNapoca.
Membru în Consiliul Facultăţii de Construcţii din Cluj-Napoca.

TOTAL SECŢIUNEA 4: 80,00 pct.

Cluj-Napoca 16.11.2015

Şef lucrări dr. ing. Munteanu Constantin

