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Anexa 3a
FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UPB DE
PREZENTARE LA CONCURS [ASISTENT / SEF LUCRARI - LECTOR]
Funcţia
didactică

Condiţii

Doctor
Condiţii medii minime, la
prima ocupare prin concurs a
unui post didactic titular în
UPB
8,00 – media anilor
de studii (Licenţă+Masterat)
9,00 - media
examenelor de diplomă
(Licenţă+Masterat)

Atestarea studiilor
(Diplome+Foi Matricole) si a
altor realizari profesionale



Şef
lucrări/
Lector

Îndeplinire condiţii
Diploma Doctor, Nr. 020561, din 19.12. 2012, emisa de
Universitatea Politehnica din București
Media anilor de studii: mit Auszeichnung (cu distincție, cel
mai bun calificativ posibil, care se conferă cand media este
între 1.0 și 1.3, care corespunde conform grilei de schivalare
a notelor din Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.
118/16.2.2012, cu calificativul “Excellent” (între 1.0 şi 1.5,
care domeniu pare să corespundă cu nota românească 10)
(media a fost 1.11 dupa modul de calcul din Germania,
inclusiv notarea lucrării de diplomă; dupa modul de calcul
din Germania acest rezultat include doar anii după
Vordiplom, o diplomă intermediară: anii pana la Vordiplom
au avut media “foarte bine”, care se conferă cand media este
între 1.0 și 1.5, din nou ar corespunde calificativului
“Excellent” din grila menţionată mai sus). In concluzie,
media anilor de studiu (deci ai studiului cu o durată
prevăzută de 5 ani) este, oricum ar fi calculată între 1.0 şi
1.5, care corespunde conform grilei menţionate cu
excelent, dar datorită diferenţeleor de procedură între
Germania (unde studiul nu este organizat în ani de
studiu) ci este compus dintr-o mulţime de cerinţe care
trebuie îndeplinite) şi România este greu de calculat
exact în aşa fel încât să corespundă modului de calcul din
România. Am ataşat şi o copie a unei foi matricole mai
detaliate decât documentul principal care specifică nota
finală ca fiind “Mit Auszeichnung” (cu distincţie, adică
cea mai bună notă posibilă).
Media examenelor de Diploma (a fost un examen, și a fost
notată în primul rând calitatea conținutului de cercetare
al lucrării):1.0 (nota cea mai buna posibilă)
Diploma de Licenta in domeniul Informatică, studiu integrat
cu o durată prevăzută de 5 ani, (a existat și o diplomă
intermediară dupa 2 ani numită Vordiplom)
Diploma de Studii Aprofundate/Master in domeniul
Informatică, din 1.12.2000 emisă de Universitatea

Technische Universität Berlin (a se vedea și la punctul
anterior, a fost un studiu integrat cu o durată prevăzută de
5 ani care s-a terminat intr-o diploma, care acum ar fi
echivalentă cu o diplomă de Master in Germania). Pentru
finalizarea acestui studiu a fost considerat şi anul terminat la
UPB, prin echivalarea unor materii.
Atestare studii psihopedagogice: Declarație ca studiile
psihopedagogice fi facute în cel mai scurt timp posibil după
relocarea în România și preluarea atribuțiilor postului
Alte Diplome: copie diplomă de Ph.D., de la Texas A&M
University
Alte Certificate:
Alte Acte de atestare a studiilor/realizarilor profesionale:
foi matricole, Atestat de echivalare a studiilor de la
Technische Universität Berlin, eliberat de Minsterul
Educației, Cercetării și Inovării Nr. 60182, din 22.10.2012

