Cerere de acordare a gradației de merit pe perioada 2020-2025
prof.dr.arh. Dana Vais
Îndeplinirea criteriilor:
1. Realizări raportate în SIMAC (1A=10)
(minim pentru profesor: 36 p pe toți cei trei ani împreună)
a) punctaj realizat pe anul 2017: 7,45 = 74,5 p
b) punctaj realizat pe anul 2018: 4,03 = 40,3 p
c) punctaj realizat pe anul 2019: 3,97 = 39,7 p
(anexez adeverința SIMAC)
TOTAL punctaj 1: 154,5 p
2. Alte realizări pe plan didactic, care NU sunt în SIMAC.
b)
- profesor invitat în anul academic 2018-2019 la Universitatea de Artă și Design, Facultatea
de Arte Decorative si Design, Departamentul de Discipline Teoretice, pentru un curs în
programul nou înființat de studii universitare de masterat în "Practici curatoriale
contemporane". Titlul cursului: "Teorii și practici urbanistice contemporane"(semestrul
I, 1 h c, 1 h s, 3 credite, examen) (anexez emailuri cu prof.univ.dr. Vlad Țoca de la UAD,
coordonatorul programului de masterat) : 10 p
- prezentare la workshop-ul organizat în noiembrie 2019 (de grupul de cercetare în care am
activat în perioada sept.2019-mar.2020 la IIAS Ierusalim), desfășurat la
Faculty of Architecture and Town Planning, Technion, Haifa (Israel) (obs: înafară de afilierea
la IIAS, pe prezentarea făcută de mine era scrisă și afilierea la UTCN)
(anexez afișul) : 10 p
Punctaj (max 20): 20 p
f) recunoașterea performanței educaționale prin evaluarea cadrului didactic de către
studenți (max 20):
- fisa centralizată de evaluare pe 2017-18: FB 73,68%, B 12,28% (88,96 % bine si foarte
bine)
- fisa centralizată de evaluare pe 2018-19: FB 85,98%, B 10,28% (93,33 % bine si foarte
bine)
- fisa centralizată de evaluare pe 2019-20: FB 93,55%, B 6,45% (100 % bine si foarte bine)
(anexez cele trei fișe de evaluare)
Media: 94%,
Punctaj (max 20): 18,80
g) coordonarea activității atelierului de proiectare al anului III, în anul 2017-2018
Punctaj (max 20 /3): 6,66 p
h) Curs (neplătit: nici în normă, nici plata cu ora) pentru anul I doctorat, în cadrul PPUA Programul de Pregătire Universitară Avansată, SD UTCN, doi ani (2017 si 2018; absentă
motivat 2019).
Punctaj (max 20) 3 p/curs : 6 p
TOTAL punctaj 2: 51,46 p

3. Activități manageriale, funcții de conducere
b) (4)
- coordonator al consiliului programelor doctorale în domeniul Arhitectură 10p
- membru în consiliul facultății 5p
TOTAL punctaj 3: 15p
4. Activități la nivel de departament/facultate care nu sunt în secțiunea anterioară
a) Întocmirea dosarului de acreditare a domeniului de doctorat Arhitectură, depus la ARACIS
în luna februarie 2019: 20 p
c) organizarea admiterii la doctorat, doi ani 2017 și 2018 (absentă motivat 2019) 3p/an: 6 p
g) Ținuta morală și comportarea academică (max 20 p) : 20 p
h) reprezentantul FAU în Comisia de Etică a UTCN (1 octombrie 2013 - 1 septembrie 2019) :
20 p
TOTAL punctaj 4: 66 p
PUNCTAJ TOTAL DANA VAIS: 154,5 + 51,46 + 15 + 66 = 286,96

