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În baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările şi a
Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova,
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, întrunit în şedinţa din
28.10.2014 aprobă următoarea metodologie privind menţinerea calităţii de titular în
învăţământ şi/sau cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani.
Art.1
Condiţiile preliminare necesare pentru solicitarea prelungirii activităţii cu un an şi
menţinerii calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare:
a) să deţină titlul de profesor universitar;
b) existenţa postului în statul de funcţiuni al departamentului în care solicitantul
urmează să-şi desfăşoare activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică în următorul an
universitar;
c) experienţă didactică în instituţii de învăţământ superior medicale similare UMF
Craiova de minimum 30 de ani;
d) să aibă calitatea de conducător de doctorat (sau să fie abilitat);
e) să fi avut calitatea de director de contract de cercetare obţinut prin competiţii
naţionale lansate după anul 2005 (CEEX, CNCSIS, Capacităţi, POS-CCE, Idei,
Parteneriate) sau calitatea de director / responsabil instituţional într-un contract de
cercetare internaţional obţinut prin competiţii organizate sub tutela Comisiei Europene.
Art. 2
Aprobarea solicitării de prelungire a activităţii în cadrul UMFCV şi menţinerii calităţii
de titular în învăţământ şi/sau cercetare se face în acord cu îndeplinirea de către solicitant
a condiţiilor privind rezultatele în plan didactic, al cercetării ştiinţifice şi dezvoltării
instituţionale, conform grilei de autoevaluare a cadrului didactic.
Art. 3
Depunerea dosarului pentru acordarea prelungirii de activitate în anul universitar
următor se va depune la decanat, până la data de 01 iunie şi va cuprinde, în mod
obligatoriu, următoarele:
-

cerere adresată conducerii universităţii semnată de către cadrul didactic,
aprobată de directorul de departament și avizată de decanul facultății;

-

curriculum vitae cu întreaga activitate, menționându-se aspectele relevante
didactice, publicistice și de management universitar;
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-

grila de autoevaluare a activităţii cadrului didactic, completată, semnată şi vizată
de directorul de departament;
Art. 4
a) Criteriile de analiză a solicitării sunt îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor

privind rezultatele în plan didactic, al cercetării ştiinţifice şi dezvoltării instituţionale, în
conformitate cu grila de autoevaluare din Ghidul SEAC, pe capitole:
- elaborare de materiale didactice
- activităţi de cercetare
- recunoaştere profesională naţională şi internaţională
- activitate în comunitatea academică
b) Membrii Senatului vor avea în vedere şi alte aspecte ale activităţii cadrului
didactic care solicită prelungirea activităţii şi menţinerii calităţii de titular în învăţământ
şi/sau cercetare:
- performanţa în dezvoltarea instituţională şi managementul universitar;
- vor avea prioritate directorii unor proiecte de cercetare în derulare, care sunt în
relaţii contractuale cu universitatea.
Art. 5. În conformitate cu Art. 10 din Legea nr. 264 din 2004 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, actualizată, membrii titulari şi corespondenți
ai Academiei de Ştiinţe Medicale sunt menţinuţi în activitate sau în funcţii de conducere
până la vârsta de 70 de ani. Peste această vârstă sunt menţinuţi în activitate numai cu
acordul instituţiei în care lucrează, prin prelungiri anuale în baza certificatului de sănătate.
Art. 6
Dosarul, întocmit în conformitate cu prevederile Art. 3, va fi înaintat Senatului care
aprobă, prin vot nominal deschis, prelungirea activităţii în cadrul UMFCV şi menţinerii
calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare a cadrului didactic care împlineşte vârsta
de pensionare prevăzută de lege.
Art. 7
Evaluările ulterioare pentru acordarea altor prelungiri de activitate vor ţine cont de
criteriile specificate la Art. 3 şi 4.
Art. 8
Prezenta metodologie a fost discutată şi aprobată în Şedinţa Senatului din data de
28 octombrie 2014, intrând în vigoare începând cu 01.01.2015.

