REZULTATELE EVALUĂRII DOSARELOR ÎN URMA CONTESTAŢIILOR DEPUSE
LA CONCURSUL PENTRU ACORDAREA GRADAŢIILOR DE MERIT
A
IN CADRUL FACULTAŢII DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI DIN
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
11.01.2018
În termenul prevăzut de "Metodologia privind
completarea fişei de autoevaluare

de
- gradaţie merit", au fost depuse două contestaţii de
către candidaţii Hudea Oana Simona şi Olteanu Cosmin Cătălin
Comisia de contestaţii a supus analizei dosarele de autoevaluare în limitele stabilite de
candidaţii contestatori. Punctajele care nu au fost
contestate nu au fost analizate de către Comisia de contestaţii, rămânând valabile punctajele atribuite/corectate de către Comisia de

concurs.
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contestaţii
ltemul 2.3.6. Conferinţa CSOLUB are participare internaţională; se menţine
punctajul din autoevaluarea candidatei, şi anume 144 puncte. (La acest item
mai există şi alte punctaje care nu au fost modificate de comisia de concurs,
deci nu au făcut obiectul contestaţiei).
ltemul 4.2.3. Comisia de contestaţii apreciază că atât CSOLU B, cât şi CSL, sunt
foruri de specialitate la nivel local, astfel încât punctajul din autoevaluarea_
candidatei (110 puncte) se reduce cu 10 puncte şi devine, la acest item, de 1oo

puncte.
ltemul 4.2.4. Comisia de contestaţii apreciază că în metodologia de
autoevaluare în vederea obţinerii gradaţiei de merit postată pe site-ul facultăţii
@Metodologie privind completarea fişei de autoevaluare gradaţie de merit")
- pentru justificarea
nu se regăsesc precizări detaliate cu privire la dovada cerută
implicării candidaţilor în activitatea editorială în calitate de recenzori.
Totodată, la dosarul candidatei se regăsesc documente pe care Comisia de
contestaţii le apreciază ca fiind relevante şi din care rezultă efectuarea, în
intervalul supus evaluării- a unui număr total de 109 recenzii, rezultând, astfel
2180 puncte la acest item. (La acest item mai există şi alt punctaj care nu a fost
modificat de comisia de concurs, deci nu a făcut obiectul contestaţiei).

Olteanu
Cosmin
Cătălin

ltemul 1.1.3. Comisia de contestaţii constată că din documentele doveditoare
depuse la dosar rezultă că, pentru fiecare disciplină, candidatul foloseste 3
materiale didactice: suport de curs (punctat la itemul 1.1.1.) şi câte 2 materiale
dedicate seminariilor/laboratoarelor (suporturi de studii pentru seminar şi
laborator şi teste online pentru cursuri seminarii şi laboratoare) pentru fiecare
disciplină. În aceste consiţii, Comisia de contestaţii menţine punctajul din
autoevaluarea candidatului, şi anume 200 de puncte.
ltemul 1.3.7. Comisia de contestaţii menţine jusitifcarea şi punctajul acordate
de comisia de concurs, şi anume 240 de puncte în loc de 2740 raportate de
candidat.
ltemul 2.1.10. Nu a făcut obiectul contestaţiei
ltemul 2.3.6. Conferinţa CSOLUB are participare internaţională; se menţine
punctajul din autoevaluarea candidatului, şi anume 228 puncte.
ltemul 3.1.1. Nu a făcut obiectul contestaţiei
ltemul 3.1.3. În dosarul candidatului se regăseşte o adeverinţă din data de
04.01.2018 ce reprezintă dovada cu privire la activitatea desfăşurată împreună
cu studenţii străini (Erasmus şi exchange) în perioada 2013-2017, care atestă
faptul că au fost desfăşurate astfel de activităţi cu un număr de 18 studenţi (15
studenţi ERASMUS şi 3 studenţi EXCHANGE asimilaţi de Comisie cu studenţii
- şi o adeverinţă similară emisă în
ERASMUS). În dosarul candidatului mai există
al
anului universitar 2016/2017, ce face referire la 9 studenţi
semestrul
ERASMUS, dar aceasta nu acoperă în totalitate perioada supusă evaluării. În
aceste condiţii, Comisia de contestaţii recalculează punctajul aferent acestui
item astfel: 18 studenţi* 5 puncte = 90 de puncte
ltemul 4.1.1. Comisia de contestaţii, reanalizând fişa de autoevaluare, prin
prisma dovezilor depuse la dosar şi a argumentelor aduse prin contestaţie
constată obţinerea unui număr de 690 de puncte activităţilor desfăşurate de
candidat referitoare la implicarea în viaţa academică şi administrativă a
departamentului/facultăţii/universităţii.
ltemul 4.1.4. Comisia de contestaţii menţine jusitifcarea şi punctajul acordate
de comisia de concurs, şi anume 20 de puncte faţă de 40 de puncte din
autoevaluarea candidatului.
ltemul 4.2.3. Comisia de contestaţii apreciază că atât CSOLU B, cât şi CSL, sunt
foruri de specialitate la nivel local, astfel încât punctajul din autoevaluarea
candidatului (60 puncte) se reduce cu 20 puncte şi devine, la acest item, de 40
puncte.
ltemul 4.2.4. Comisia de contestaţii apreciază că în metodologia de
autoevaluare în vederea obţinerii gradatiei de merit postată pe site-ul facultăţii
l

("Metodologie privind completarea fişei de autoevaluare gradaţie de merit")
- pentru justificarea
nu se regăsesc precizări detaliate cu privire la dovada cerută
implicării candidaţilor în activitatea editorială în calitate de recenzori.
Totodată, la dosarul candidatului se regăseşte un document pe care Comisia
de contestaţii îl apreciază ca fiind relevant şi din care rezultă efectuarea, în
intervalul supus evaluării a unui număr total de 71 de recenzii, rezultând,
astfel un punctaj de 1420. Împreună
cu punctajul aferent altor activităţi inlcuse
în acest item, rezultă un punctaj total la acest item de 1525 de
puncte.

Ca

urmare a soluţionării celor două contestaţii depuse, situaţia finală a punctajelor obţinute de
candidaţii la concursul privind obţinerea gradaţiei de merit este următoarea:
Nr.crt.
1

Numele şi prenumele

Conf.univ.dr. HUDEA oANA sIIvIoNA
Conf.univ.dr. OLTEANU cosIvIIN CĂTĂLIN
Conf.univ.dr. IANOLE-CĂLIN RODICA
Conf.univ.dr. GRIGORE ANA IvIARIA
Lector univ.dr. LEOVEANU VALENTIN MIHAI
Conf.univ.dr. COJOCARU SILVIU STEFAN TRAIAN
Lector univ.dr. CONTU ELEONORA GABRIELA

Comisia de Contestaţii
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Prof.univ.dr. Răzvan Mihail PAPUC
Conf.univ.dr. Cornelia NISTOR
Conf.univ.dr. Anca Monica ARDELEANU
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