
Pagina 1 din 2 

 

Facultatea de Construcții 

Departamentul C.C.I. 

 

JUSTIFICARE  

PRIVIND STRUCTURA RAPOARTULUI DE AUTOEVALUARE  

A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ULTIMII 3 ANI  

 

1) Numele şi prenumele DĂESCU Alexandru Cosmin 

 

2) Vechimea totală în muncă (ani) 8,5 din care: în învăţământ superior 8,5 

 

3) Funcţia didactică Asistent din anul 2008 

 
4) Doctor din anul: 2011 

 
5) Fişa sintetică cu punctajul realizat în ultimii 5 ani şi listele cu lucrări, în 

conformitate cu Criteriile Specifice de Evaluare în UPT (Anexa 2, fișier Excel).  

 

6) Alte performanţe în activitatea didactică (alte activităţi decât cele de la 

secţiunea 5): 

a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele interne/internaţionale introduce în 

planul de învăţământ - Seminarii Civile 1, 2 și Beton 1 și 2 corelate cu Normele 

Europene. 

b) Contribuţii semnificative aduse programelor analitice – Membru board CCIA. 

Membru in comisia de acreditare a secției CCIA. 

c) Profesor invitat la universităţi din ţară sau străinătate  

d) Organizarea unor activităţi studenţeşti de practică în ţară/străinătate – practică 

studențească anuală  

e) Proiecte de diplomă / disertaţii conduse (medie / an) – 4 diplome / an 

f) Conducător de doctorat din anul – Nu este cazul 

g) Contribuţii la dezvoltarea bazei materiale în concordanţă cu standardele specifice: 

i) dezvoltarea laboratoarelor – Am in responsabilitate un laborator de 

calculatoare, precum si toata baza de calculatoare a departamentului. 

ii) înzestrarea bibliotecii de specialitate – Am realizat o bază de date cu 

proiecte tip și cu reviste de specialitate, aflată la departamentul CCIA. 

h) Recunoaşteri ale performanţelor didactice educaţionale – Evaluările studenților 

au arătat rezultate bune (17 puncte din 20 maxime). 
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i) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ 

j) Cooperare cu cadre didactice din ţară / străinătate – Sunt în legătură cu domnul 

Tim Stratford, coordonator program Erasmus - Scoția. Am avut și o întâlnire 

în cursul anului trecut 2010.  

De asemenea, am participat la întâlniri de lucru în Norvegia, pentru stabilirea 

unor posibilități de colaborare. 

k) Alte activităţi (granturi, programe internaţionale, ş.a.) – Membru în colectivele de 

elaborare a mai multor granturi. 

 

7) Alte performanţe în activitatea ştiinţifică: 

- Nu este cazul 

 

8) Activităţi manageriale şi administrative în sprijinul procesului didactic, de 

cercetare-dezvoltare, etc.  

a) funcţii academice de conducere: - nu este cazul 

b) directori centre de cercetare,  

c) director editură,  

d) director programe internaţionale (nu proiecte internaţionale) 

e) alte activităţi: organizare licitații în cadrul UPT, pentru achiziția de 

echipamente și modernizare de laboratoare. 

 

9) Îndeplinirea condițiilor de abilitare 

Pe baza fișierului excel de evaluare în vederea promovării, îndeplinesc toate criteriile 

parțiale de promovare. Punctajul total: 526,24 puncte. 


