GRILA DE EVALUARE A PROBEI I DE CONCURS
pentru postul de conferențiar universitar, poziția 47
Disciplinele: Drept internațional umanitar; Relații și organizații internaționale;
Drept constituțional.
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Criterii care sunt supuse evaluării

Punctaj
alocat

Relevanța
și
impactul
rezultatelor obținute de candidat în
activitatea de cercetare științifică
Capacitatea de a îndruma
studenți sau tineri cercetători
Competențele didactice ale
candidatului
Capacitatea candidatului de a
transfera cunoștințele și rezultatele
sale către mediul economic sau
social ori de a populariza propriile
rezultate științifice.
Capacitatea candidatului de a
lucra în echipă și eficiența
colaborărilor
științifice
ale
acestuia, în plan juridic
Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de cercetare –
dezvoltare
Experiența profesională a
candidatului în alte instituții decât
Academia de Poliție
Alte aspecte relevante privind
activitatea candidatului: A publicarea, după susținerea tezei
de doctorat, în calitate de autor
sau coautor, a cel puțin trei
lucrări în specialitatea postului
scos la concurs
Alte aspecte relevante privind
activitatea candidatului: B prestigiul
profesional
și
recunoașterea candidatului pe
plan național și internațional
Se acordă un punct din
oficiu pentru toți candidații
Nota acordată acestei probe de concurs

Punctaj acordat
candidatului/
Admis/Respins

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

Preşedintele comisiei de concurs
Conf. univ. dr.
Tiberiu PAVELESCU

GRILA DE EVALUARE A PROBEI II DE CONCURS
pentru postul de conferențiar universitar, poziţia 47
DISCIPLINELE: Drept internațional umanitar, relații și organizații internaționale,
drept constituțional

BAREM
PROBA 2: PRELEGERE DIDACTICĂ
Tema: Dreptul internațional umanitar în contextul mediului contemporan de securitate

Nr.
crt.

Criteriul (aspectul) evaluat

1.

Competenţele didactice ale candidatului

2.

Capacitatea de a stabili feedback cu studenţii

3.

Identificarea problemelor

4.

Acurateţe în exprimare

5.

Captivarea atenţiei

6.

Capacitatea de interpretare

7.

Capacitatea de analiză

8.

Vocabular specific

9.

Ţinuta profesională

Punctaj
acordat*

TOTAL PUNCTE OBŢINUTE
*Pentru un criteriu (aspect) evaluat se acordă maxim 1 punct

SE ACORDĂ 1 PUNCT DIN OFICIU

Preşedintele comisiei de concurs
Conf. univ. dr.
Tiberiu PAVELESCU

