REGULAMENT
Programul Burse ANIS, cu susţinerea directă a industriei tech şi ai reprezentanţilor mediului
universitar, este destinat stimulării cadrelor didactice tinere. Ne dorim dezvoltarea/recompensarea
eforturilor depuse de acestea pentru îmbunătăţirea metricilor de predare prin integrarea tehnologiilor
emergente în activitatea didactică.
Lansat în anul 2018, Programul Burse ANIS se derulează anual şi se adresează tuturor cadrelor
didactice din mediul universitar care răspund cerinţelor de mai jos. Totodată, vă încurajăm să ne trimiteţi
feedback-ul dumneavoastră şi, eventual, propuneri de îmbunătăţire. Pentru mai multe detalii, Gabriela
Mechea, Director Executiv – Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii, office@anis.ro.

REGULI DE EVALUARE

i.

Pentru titularii de curs

☐ Vârsta până în 40 de ani (împliniţi în cursul anului 2019).
☐ Titlul de doctor și grad didactic de lector universitar
☐ Propune un curs pe o temă de actualitate*, din domeniile țintite în program, care se încadrează cel
puțin într-una dintre următoarele categorii:
❖ Este un curs nou, care nu s-a mai predat în facultatea respectivă
❖ Actualizează în proporție de cel puțin 50% programa unui curs existent sau dovada actualizării în
ultimii 2 ani cu cel puţin 60%
❖ Folosește metode de predare inovative care nu au mai fost folosite pentru predarea în facultate a
cursului respectiv
☐ Cursul propus este sprijinit de facultate (cursul este cuprins în planul de învăţământ aferent anului
universitar 2019-2020, în oricare din formele recunoscute: obligatoriu, opţional sau facultativ).
☐ Opţional: argumente în CV care îl recomandă pentru a ține cursul propus (a mai ținut cursuri în
domeniu, în facultate sau în afara ei, eventual în străinătate, chiar și cursuri de tip scurt, nu neapărat
formale; are activitate de cercetare în domeniu; a desfășurat activități informale în domeniul
universitar sitar cursului, eventual în cadrul unor asociații sau grupuri de interes, etc.).

ii.

Pentru asistenţii universitari

☐ Vârsta până în 40 de ani (împliniţi în cursul anului 2019).
☐ Gradul didactic de asistent universitar şi au acodul cadrului didactic titular pentru aplicaţie

☐ Dovada actualizării în anul universitar 2019 – 2020 în proporţie de cel puţin 50% conţinutul
laboratorului sau dovada actualizării continue a conţinutului laboratorului (cel puţin 60% în ultimii 2
ani), pe una din tehnologiile acoperite de prezentul Program
☐ Cursul şi activitatea de laborator sunt cuprinse în planul de învăţământ aferent anului universitar 2019
– 2020, în oricare din formele recunoscute: obligatoriu, opţional sau facultativ.
☐ În concurs, se va înscrie cadrul asistentul universitar, cu acordul cadrului didactic titular, indicându-se
în termeni procentuali care este contribuţia la aducerea elementelor inovatoare, Bursa ANIS urmând
a se împărţi în funcţie de implicarea fiecăruia, dar nu mai puţin de 50% pentru asistent.

Pentru candidaţii care supun analizei Comitetului o actualizare a Cursului/Laboratorului, vor face
o analiză comparativă succintă între varianta anterioară şi cea nouă, relevând care sunt elementele de
noutate şi cum sunt atinse obiectivele prezentului program. Specific, dacă este vorba de o inovaţie la
nivel de predare, candidatul trebuie să prezinte comparativ cum se preda Cursul/Laboratorul până
acum şi cum se va preda din anul universitar următor).

*TEME DE ACTUALITATE / TEHNOLOGII EMERGENTE:
☐ Artificial Intelligence
☐ Machine Learning
☐ Big Data
☐ Security
☐ Fintech
☐ Healthtech
☐ IoT
☐ Tech for All

PUNCTAJ:
☐ Caracterul inovativ** al cursului/laboratorului şi sustenabilitatea lui -- (punctaj de la 1 la 10)
** Integrarea temelor de actualitate / tehnologiilor emergente în activitatea de predare
☐ Structura detaliată a cursului/laboratorului acoperă obiectivele și materia cursului -- (punctaj de la 1
la 10)
☐ Profilul candidatului și folosirea unor metode inovative de predare (spre ex. utilizarea unei platforme
electronice, integrarea în curs de Open Educational Resources / OER, implementarea unui sistem de
blended learning, eventuala integrare de MOOC in cursul tradiţional, etc.) -- (punctaj de la 1 la 10)

EVALUARE:
☐ Etapa 1. Candidaturile depuse de candidaţi - formular + video (un video cu durata de cel mult 5 min,
în care vor fi atinse principalele puncte ale aplicaţiei, cu relevarea elementului inovator) vor fi analizate
individual de către membrii comitetului. Pentru candidații care îndeplinesc criteriile prevăzute și ating
punctajul, vor accede în Etapa 2.
☐ Etapa 2. Finaliştii vor avea un interviu cu membrii Comitetului.

