Universitatea din Pitesti
CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE A
DISCIPLINEI………………………………
Specializarea…………An de studii……….
Cadre didactice
Numele şi prenumele
- cadrul didactic titular
…………………………………..

Angajat al Universităţii
Piteşti
Titular
Asociat

Cu domiciliul în
municipiul Piteşti
Da
Nu

- cadre didactice colaboratoare
-

seminar ……………………..

-

proiect ………………………

-

laborator ……………………

1. Cum apreciaţi colaborarea cu cadrele didactice care au desfăşurat activităţile disciplinei?
Foarte slabă

Slabă

Satisfăcătoare

Bună

2. Aprecierea modului de desfăşurare a activităţilor semestriale
Aprecierea prezenţei la curs
< 20%
20...40%
40...60%
60...80%

Foarte bună

80...100%

Apreciaţi rezultatele obţinute de studenţi la activitaţile periodice din fişa disciplinei
Foarte bune
Bune
Satisfăcătoare
Slabe
Foarte slabe
3. În cazul în care aţi fost titularul disciplinei şi în anul universitar precedent, unde aţi intervenit
pentru imbunătăţirea rezultatelor obţinute de studenţi?
Completarea
Reorganizarea
Reevaluarea
Reconsiderarea
Completarea
materialului
programei
ponderii diverselor
tipului de activităţi
bazei materiale
bibliografic
analitice
activităţi periodice
periodice
DA
NU
DA
NU
DA
NU
DA
NU
DA
NU
4. Rezultate obţinute în urma sesiunii de evaluări finale
Număr studenţi, din care
Promovaţi la evaluarea finală
Nr.
Grupa
Prezenţi la
crt.
Total
Cu note de:
evaluarea finală Total
5-6
7-8
9 - 10

Total an
Procentul studenţilor prezenţi la evaluarea finală din total studenţi din an, %
Procentul studenţilor promovaţi din total studenţi prezenţi la evaluarea finală, %
5. Apreciaţi rezultatele obţinute de studenţi la evaluarea finală

Apreciere generală, pe an de studiu
Foarte bune
Bune

Satisfăcătoare

Slabe

Foarte slabe

6. În cazul în care rezultatele obţinute de studenţi nu au fost cele aşteptate, care credeţi că au fost
principalele 3 cauze care le-au generat?
Lipsa de interes
Nivel scăzut al
Lipsa studiului
Nefinalizarea
Prezenţă slabă la
şi
cunoştiinţelor din
individual şi
activităţilor
activităţile
superficialitate
anii anteriori de
implicare limitată a
obligatorii
disciplinei, în
în pregătire a
studiu
studenţilor în
desfăşurate în
timpul
studenţilor în
pregătirea evaluării
timpul semestrului
semestrului
timpul
finale
(laborator, proiect
semestrului
etc.)
DA
NU
DA
NU
DA
NU
DA
NU
DA
NU

Material
bibliografic
insuficient în
bibliotecă
DA

NU

Desfăşurarea
dificilă a orelor de
proiect şi/sau
laborator cu grupa
DA

NU

Baza materială
deficitară a
laboratorului

DA

NU

Planificare
necorespunzătoare,
prin orar, a
activităţilor
disciplinei
DA
NU

Tendinţe din
partea
studenţilor de a
promova prin
fraudă
DA
NU

Notă. Răspunsul selectat se bifează cu “X” în căsuţa aferentă.
Termenul limită de predare a chestionarului: ultima zi a sesiunii de evaluări finale
Data întocmirii……………….

Semnătura cadrului didactic titular…………..

