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RAPORT SINTETIC PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE
STUDENȚI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Raportul sintetic privind evaluarea activității didactice și de suport de către studenți în anul
universitar 2019-2020 prezintă aspectele cantitative și calitative ale aprecierii acestora cu privire
la principalele componente ale prestației cadrelor didactice. Datele au fost culese la nivelul
departamentelor prin intermediul grupurilor de lucru numite de Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității constituită la nivelul fiecărei facultăți (CEAC-F), pe parcursul anului
universitar 2019-2020 (semestrul 1), prin aplicarea Metodologiei de evaluare a rezultatelor și
performanțelor activității personalului didactic și de cercetare din Universitatea din Pitești,
COD: MET-CMCPU-01, Ed.3, rev.0.

În conformitate cu art. 25. din Metodologia de evaluare a rezultatelor
șiperformanțeloractivității personalului didactic și de cercetare din Universitatea din
Pitești,rezultatele evaluării anuale a performanțelor cadrelor didactice sunt supuse analizelor de
management realizate în Consiliul de Administrație.

Astfel, în vederea realizării Raportului sintetic privind evaluarea activității didactice de
către studenți în anul universitar 2019-2020, sem.I, s-au solicitat aceste date facultăților din
structura universității iar pentru sem.II rezultatele au fost raportate de pe platforma
S.I.I.M.A.D.C. a universității conform Metodologiei de evaluare a rezultatelor și
performanțelor activității personalului didactic și de cercetare din Universitatea din Pitești,
COD: MET-CMCPU-01, Ed.3, rev.1.

Evaluarea periodică a rezultatelor și a performanțelor profesionale ale cadrelor didactice
titulare ale Universității din Pitești se realizează conform programărilor aprobate în ședințele
Consiliilor facultățilorla începutul fiecărui an universitar.

1. FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

Pentru fiecare cadru didactic al Facultății de Științe, Educație Fizică și Informaticăa
fost completat de către studenți un număr de 30 de chestionare (Anexa 3 din MET-CMCPU-01).

Rezultatele evaluării cadrelor didactice în sem.I sunt:
- La Departamentul Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie au fost evaluate 9 cadre

didactice şi de cercetare. Punctajele obţinute sunt cuprinse între 4,65 şi 5,00.
- La Departamentul Educaţie Fizică şi Sport au fost evaluate 10 cadre didactice şi de

cercetare. Punctajele obţinute sunt cuprinse între 4,65 şi 4,97.
- La Departamentul Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate au fost

evaluate 13 cadre didactice şi de cercetare. Punctajele obţinute sunt cuprinse între
4,49 şi 5,00.

- La Departamentul Matematică-Informatică au fost evaluate 19 cadre didactice şi
de cercetare. Punctajele obţinute sunt cuprinse între 4,53 şi 4,92.

- La Departamentul Ştiinţe ale Naturii au fost evaluate 10 cadre didactice şi de
cercetare. Punctajele obţinute sunt cuprinse între 4,45 şi 4,97.
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Rezultatele evaluării cadrelor didactice în sem.II sunt:

Rezultate pentru chestionarul: Chestionar de evaluare a cursului de către studenți,
04/05/2020 - 30/06/2020

Departamentul Media Completari

Departamentul de Stiinte ale Naturii 4.62 253

Departamentul Ingineria Mediului si Stiinte Ingineresti
Aplicate

4.79 6

Departamentul Educatie Fizica si Sport 4.56 916

Departamentul de Asistenta Medicala si Kinetoterapie 4.88 428

Rezultate pentru chestionarul: Chestionar de evaluare a seminarului/activităților practice
de către studenți, 04/05/2020 - 30/06/2020

Departamentul Media Completari

Departamentul de Stiinte ale Naturii 4.62 134

Departamentul Ingineria Mediului si Stiinte Ingineresti
Aplicate

4.79 6

Departamentul Educatie Fizica si Sport 4.56 595

Departamentul de Asistenta Medicala si Kinetoterapie 4.88 380

Departamentul de Matematica Informatica 4.19 8

La Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică,toate cadrele didactice
evaluate de către studenți au obținut calificativul FOARTE BINE.

2. FACULTATEA DE MECANICĂ ȘI TEHNOLOGIE

Răspunsurile studenților au fost centralizate de către fiecare comisie de evaluare în
formularul Raport final de evaluare a activității cadrelor didactice din partea studenților.

Rezultatele evaluării cadrelor didactice în sem.I sunt:
- La Departamentul Autovehicule și Transporturi au fost evaluate 9cadre didactice, 7

dintre acestea punctajele obținute înregistrând valori cuprinse între 4,31 și 4,98, fiecare
dintre aceștia obținând astfel, calificativul FOARTE BINE. În cadrul departamentului,
două cadre didactice a obținut un punctaj de 2,75 respectiv, 3,37ceea ce corespunde
calificativului BINE.

- La Departamentul de Fabricație și Management Industrial au fost evaluate 18 cadre
didactice şi de cercetare. Punctajele obţinute sunt cuprinse între 4,52 şi 4,90.
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Rezultatele evaluării cadrelor didactice în sem.II sunt:

Rezultate pentru chestionarul: Chestionar de evaluare a cursului de către studenți,
04/05/2020 - 30/06/2020

Departamentul Media Completari

Departamentul de Autovehicule si Transporturi 4.77 24

Departamentul de Fabricatie si Management Industrial 4.39 2

Rezultate pentru chestionarul: Chestionar de evaluare a seminarului/activităților practice
de către studenți, 04/05/2020 - 30/06/2020

Departamentul Media Completari

Departamentul de Autovehicule si Transporturi 4.77 8

Departamentul de Fabricatie si Management Industrial 4.39 4

La Facultatea de Mecanică și Tehnologie, 25 de cadre didactice evaluate de către studenți
au obținut calificativul FOARTE BINE. Două cadre didactice au obținut calificativului
BINE.

3. FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

În Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, evaluarea cadrelor didactice de către
studenți s-a desfășurat în conformitate cu “Metodologia de evaluare a rezultatelor și
performanțelor activității personalului didactic și de cerc etare din Universitatea din Pitești –
MET –CMCPU-01”, aprobată în ședința Senatului UPIT, 23.04.2018.
Conform Metodologiei, procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți s-a desfășurat,
în ultimele două săptămâni ale fiecărui semestru și a vizat toate cadrele didactice ale FECC.
Evaluarea s-a desfășurat în condiții de completă anonimitate pentru studenți.

Rezultatele evaluării cadrelor didactice în sem.I, la nivelul FECC, toate cadrele didactice
au obținut punctaje mai mari de 4.5 puncte (punctajele acordate au fost între 4.74 – 4.89), deci
calificativul este de FOARTE BINE.
Rezultatele evaluării au fost discutate individual și analizate la nivel de facultate în vederea
transparenței și formulării de politici privind calitatea instruirii, în ședința Consiliului Facultății
din data de 02.03.2020.

Rezultatele evaluării cadrelor didactice în sem.II sunt:
Rezultate pentru chestionarul: Chestionar de evaluare a cursului de către studenți,

04/05/2020 - 30/06/2020
Departamentul Media Completari

Departamentul de Electronica, Calculatoare si Inginerie
Electrica

4.24 347

Rezultate pentru chestionarul: Chestionar de evaluare a seminarului/activităților practice
de către studenți, 04/05/2020 - 30/06/2020

Departamentul Media Completari

Departamentul de Electronica, Calculatoare si Inginerie
Electrica

4.24 262
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La Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare,toate cadrele didactice evaluate
de către studenți au obținut calificativul FOARTE BINE.

4. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT

Obiectul raportului constă în prezentarea analizei chestionarelor completate de studenţi
referitoare la modul în care este apreciată de către aceștia activitatea didactică a cadrelor
didactice din Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept, aferentă anului universitar 2019-2020-
semestrul I.

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți s-a desfășurat în conformitate cu
Metodologia privind evaluarea periodică a cadrelor didactice aprobată în ședința Senatului
Universității din Pitești din data de 23.04.2018 (articolele 11-17).

În anul universitar 2019-2020, semestrul I,  au fost evaluate  de către studenți 65 cadre
didactice, prin aplicarea chestionarului specific (Anexa 3 din Metodologia privind evaluarea
periodică a cadrelor didactice).

Evaluarea s-a realizat de către studenți ai Facultății de Științe Economice și Drept în luna
ianuarie 2020, în condiții de anonimat. Pentru fiecare cadru didactic evaluat au fost completate
câte 30 de chestionare de către studenți care au menționat proporția în care au participat la
activități le didactice evaluate.

Chestionarele au fost aplicate, la nivelul fiecărui departament academic, de către o comisie
formată din RCD și un student.

Răspunsurile studenților au fost centralizate de către fiecare comisie de evaluare în
formularul Raport final de evaluare a activității cadrelor didactice din partea studenților (Anexa
4).

Rezultatele evaluării activităților didactice din cele 3 departamente ale facultățiiîn
sem.Isunt:

 La Departamentul Management și Administrarea Afacerilor au fost evaluate 19
cadre didactice, punctajele obținutefiind cuprinse între 4,73 şi 5,00.

 La Departamentul Drept si Administrație Publică au fost evaluate 23 de cadre
didactice, punctajele obținuteavând valori cuprinse între 4,23 şi 4,88.

 La Departamentul Finanțe, Contabilitate și Economie au fost evaluate 23 de cadre
didactice, punctajele obținuteînregistrând valori cuprinse între 4,59 şi 4,99.

Toate cadrele didactice evaluate de către studenți la Facultatea de Științe Economice
și Drept au obținut note între 4,23 și 5,00, având calificativul FOARTE BINE.

5. FACULTATEA DEȘTIINTE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘIPSIHOLOGIE

Din tabelele transmise de către Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie,rezultatele evaluării activităților didactice din cele 3 departamente ale facultățiiîn
sem.Isunt:
 La Departamentul de Științe ale Educației au fost evaluate 29 de cadre didactice, punctajele

obținute înregistrând valori cuprinse între 4,60 şi 4,98, calificativul obținut fiind FOARTE
BINE;

 La Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării şi Asistență Socială au fost evaluate
26 de cadre didactice, punctajele obținute înregistrând valori cuprinse între 4,42 şi 5,00,
calificativul fiind FOARTE BINE.

 La Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didacticau fost evaluate 5 cadre didactice,
punctajele obținute înregistrând valori cuprinse între 4,40 şi 5,00, calificativul fiind FOARTE
BINE;
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Toate cadrele didactice evaluate de către studenți la Facultatea de Științe ale Educației,
Științe Sociale și Psihologie au obținut calificativul FOARTE BINE.

6. FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE

Rezultatele evaluării activităților didactice din cele 3 departamente ale facultățiiîn
sem.Isunt:

o La Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arteau fost evaluate 11 cadre didactice,
punctajele obținute fiind cuprinse între 4,10 şi 4,91, calificativul fiind FOARTE BINE;

o La Departamentul Limbi Străine Aplicateau fost evaluate 10 cadre didactice, punctajele
obţinute având valori cuprinse între 4,49şi 4,99, calificativul fiind FOARTE BINE;

o La Departamentul de Teologieau fost evaluate 9 cadre didactice, punctajele obținute
înregistrând valori cuprinse între 4,93 şi 5,00, calificativul fiind FOARTE BINE;

Rezultatele evaluării cadrelor didactice în sem.II sunt:
Rezultate pentru chestionarul: Chestionar de evaluare a cursului de către studenți,

04/05/2020 - 30/06/2020
Departamentul Media Completari

Departamentul de Teologie 4.5 39

Departamentul de Limbi Straine Aplicate 4.44 53

Rezultate pentru chestionarul: Chestionar de evaluare a seminarului/activităților practice
de către studenți, 04/05/2020 - 30/06/2020

Departamentul Media Completari

Departamentul de Teologie 4.5 45

Departamentul de Limbi Straine Aplicate 4.44 40

În sem. II au fost evaluați:
- La Departamentul de Teologie 6 cadre didactice;
- La Departamentul Limbi Străine Aplicate 11 cadre didactice.
- La Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte un număr de  13 cadre

didactice trebuiau să fie evaluați în sem. II

Pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020, rezultatele evaluării cadrelor
didactice au fost prelucrate statistic și au fost discutate cu fiecare cadru didactic evaluat. Dintre
documentele rezultate în urma evaluării, chestionarele valide sunt păstrate la nivelul
departamentelor, în timp ce Rapoartele centralizate la nivelul facultăților au fost transmise și sunt
păstrate la nivelul CMCPU.

Pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020, evaluarea cadrelor didactice s-a
realizat pe platforma S.I.I.M.A.D.C. a universității conform Metodologiei de evaluare a
rezultatelor și performanțelor activității personalului didactic și de cercetare din Universitatea
din Pitești, COD: MET-CMCPU-01, Ed.3, rev.1.

Prin evaluarea rezultatelor şi a performanțelor profesionale ale cadrelor didactice din
UPIT se vizează:

a. Măsurarea gradului de realizare a atribuțiilor şi responsabilităților profesionale în
conformitate cu fișa postului;
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b. Creșterea spiritului de competitivitate şi a nevoii de recunoaștere a excelenței
profesionale şi științifice;

c. Creșterea gradului de implicare în dezvoltarea comunității academice din UPIT;
d. Creșterea interesului personalului didactic din UPIT pentru cercetarea științifică şi

dezvoltarea profesională.
Obiectivele evaluării periodice a performanțelor profesionale ale cadrelor didactice din

UPIT sunt:
a. Identificarea rezultatelor şi a performanțelor profesionale a cadrelor didactice din

UPIT din următoarele domenii de activitate: activitatea didactică şi de cercetare
științifică, activitatea de dezvoltare instituțională, prestigiul profesional,
recunoaștereanațională şi internațională, precum şi respectarea eticii şi deontologiei
profesionale;

b. Oferirea unui feed-back evaluativ în ceea ce privește activitatea profesională
desfășurată de către cadrul didactic din UPIT în conformitate cu fișa postului.

Analizând datele transmise de către facultăți precum și raportarea de pe platforma
S.I.I.M.A.D.C. cu privire la rezultatele obținute în urma evaluărilorde către studenți a
activităților didactice și de suport în anul universitar 2019-2020, se concluzionează
următoarele:gradul de realizare a atribuțiilor şi responsabilităților profesionale, disponibilitatea și
implicarea cadrelor didactice titulare au fost apreciate ca fiind pozitive. Astfel, studenții
Universității din Pitești apreciază în mod pozitiv activitatea didactică a cadrelor didactice
evaluate, de la prezentarea bibliografiei de specialitate la fiecare disciplină, a criteriilor de
evaluare la calitatea cursului și la prestația per ansamblu a cadrului didactic la activitățile
didactice.

Și în mod negativ:
- Încadrul departamentului Autovehicule și Transporturi, două cadre didactice a

obținut un punctaj de 2,75 respectiv, 3,37ceea ce corespunde calificativuluiBINE.
- Analizând rapoartele de pe platforma S.I.I.M.A.D.C. se observă că în cadrul

facultăților: ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ, MECANICĂ
ȘI TEHNOLOGIE și TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE nu s-a respectat
Art. 14, alin.(1) din Metodologia de evaluare a rezultatelor și performanțelor
activității personalului didactic și de cercetare din Universitatea din Pitești, COD:
MET-CMCPU-01, Ed.3, rev.1 (Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi este
obligatorie şi se desfăşoară la nivelul facultăţii, fiind coordonată de către decan.)
astfel încât, participarea studenților la evaluarea cadrelor didactice din anumite
departamente a fost foarte mică.

Exemplu :

Departamentul Ingineria Mediului si Stiinte Ingineresti
Aplicate

4.79 6

Departamentul de Matematica Informatica 4.19 8

Departamentul de Autovehicule si Transporturi 4.77 8

Departamentul de Fabricatie si Management Industrial 4.39 4
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Departamentul de Teologie 4.5 45

Departamentul de Limbi Straine Aplicate 4.44 40

La Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Artedeși la Departamentul Limbă, Literatură,
Istorie și Arte un număr de  13 cadre didactice trebuiau să fie evaluați în sem. II, această
evaluare nu s-a realizat pe platforma S.I.I.M.A.D.C.

Întocmit,
Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE - președinte CEAC-U

Prof. univ. dr. Ionela NICULESCU - director CMCPU

Prof.univ.dr. habil. Gabriela PLĂIAȘU - responsabil managementul calității la CMCPU

Magdalena DĂNILĂ - secretar managementul calității la CMCPU

Mihaela BRÎNZEA - secretar programe universitare la CMCPU


