RAPORT
de autoevaluare asupra activității desfășurate în ultimii 3
ani (2019-2021)
Prof.dr.ing. Calin Munteanu
SECȚIUNEA 1. Realizări raportate în Sistemul Integrat de Evaluare a
Activităților Didactice, Cercetare și Management (SIMAC)


Punctajul declarat este validat de către Directorul DMCDI (vezi anexa)

SECȚIUNEA 2. Alte realizări în planul activității didactice (care nu sunt
incluse în sistemul integrat de evaluare SIMAC)
a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de
învățământ.


Începând cu anul Universitar 2019-2020 am introdus cursul nou de Unde
Electromagnetice pentru studenții din anul 2 Inginerie electrica – toate specializările
(semestrul 2). Anexat Fisa disciplinei.

d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanță cu standardele
specifice
In intervalul 2019-2021 am contribuit la
Departamentului prin:

dezvoltarea bazei materiale

a



Achiziții echipamente de cercetare / licențe software din Contracte cu terți (fonduri
externe) ale căror director sunt – a se vedea lista anexata;



Atragerea de contracte sponsorizare / donații de echipamente – a se vedea lista
anexata, contracte cu BOSCH si SIEMENS ENERGY;



Supervizare si coordonare (negocieri oferte, recepție) toate achizițiile la nivel de
Departament înțelegând echipamente de laborator, licențe software necesare in
procesul de educație si cercetare respectiv achizițiile de mica valoare.

f) Recunoașteri ale performantelor didactice educaționale. Stabilit pe baza evaluării
cadrului didactic
In anexa sunt prezentate evaluările din partea studenților in perioada anilor
universitari 2019-2021. La capitolul apreciere al modului de predare, peste 90% dintre
studenții care au participat la procesul de evaluare in cele 6 semestre apreciază aceasta ca
fiind buna / foarte buna. Același procent se regăsește si la capitolul impresie generala lăsata
de cadrul didactic.
h) Alte activități educaționale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g).



Referent / Președinte in 22 comisii de susținere publica Teze de Doctorat (document
anexat);



Membru in 9 comisii de avansare Profesor Universitar (document anexat);



Membru in 4 comisii de susținere Teze de Abilitare (document anexat);



Membru al Comisiei de Energetica a Secției de Științe Tehnice al Academiei Romane
(document anexat);



Președinte al Comisiei 9 – Inginerie Electrica – CNATDCU începând cu anul 2020
(document anexat).

SECȚIUNEA 3. Activităţi manageriale şi administrative în sprijinul
procesului didactic, de cercetare-dezvoltare, etc
a5) Funcții executive de conducere (punctajul se acorda pentru ultimii 3 ani):


Director al Departamentului de Electrotehnica si Măsurări începând cu anul 2012.

b4) Alte funcții de conducere asociate activităților desfășurate in interiorul instituției


Membru Consiliul Profesoral al Facultății de Inginerie Electrica – începând cu anul
2004;

SECȚIUNEA 4: Activităţi manageriale şi administrative în sprijinul procesului
didactic, de cercetare-dezvoltare, etc
a) Activitatea de întocmire a documentației de acreditare



Supervizarea întocmirii tuturor documentațiilor de acreditare la nivelul

specializărilor care aparțin de Departamentul ETHM

b) Activitatea de întocmire a statelor de funcții si a orarului



Întocmirea statelor de funcții si a documentelor aferente pentru plata cu ora la

nivelul Departamentului ETHM începând cu anul 2012;
c) Activitatea de promovare, pregătirea, desfășurarea admiterii la licența, masterat



Organizarea admiterii la Master in calitate de Președinte de Comisie Admitere

Master secția TMPACIE începând cu anul 2014;
f) Organizarea concursurilor studențești locale, naționale si internaționale



organizare si buna desfășurare a secțiilor aparținând
Departamentului ETHM in cadrul manifestării anuale Sesiunea Cercurilor
Științifice Studențești organizata de Facultatea de Inginerie Electrica;
Presedinte al Sectiei Electrotehnica.
Supervizare

h) Alte activități semnificative la nivel de departament/facultate diferite de cele de la
punctele (a-h)



Organizarea Conferinței internaționale Modern Power Systems – MPS, edițiile

2019 si 2021 in calitate de Chairman, Conferința indexata IEEE Xplore
respectiv ISI Proceedings.
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