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Încheiat astăzi, 22.02.2017 în urma auditului efectuat la departamentele Științe ale Naturii (DSN),
Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate (DIMSIA), Asistență Medicală și Kinetoterapie (DSN),
Matematică-Informatică (DMI), Educaţie fizică şi Sport (DEFS):

Activitatea desfășurată – Evaluarea cadrelor didactice în FSEFI, în anul universitar 2016-2017

Procese auditate
1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi;
2. Evaluarea cadrelor didactice de către colegi;
3. Evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament
Documente de referinţă
1. Metodologie de evaluare periodică a cadrelor didactice
2. Procedură privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi.

Observațiile auditului

In Facultatea de Științe, Educaţie Fizică şi Informatică este organizată anual evaluarea unor cadre
didactice stabilite și aprobate prin ședință de departament. In situația în care colectivul departamentului
consideră util, se pot propune spre evaluare cadre didactice care au mai trecut în ultimii 5 ani prin
evaluare colegială.

În cadrul evaluării colegiale, fiecare cadru didactic din cadrul Facultății de Științe a fost evaluat de
către o comisie formata din 4 colegi din department (2 propusi de CD evaluat și 2 numiți de consiliul
departamentului), având titlul didactic și stiințific cel puțin egal cu al CD evaluat și un preşedinte numit
la nivelul Decanatului. Evaluarea s-a facut prin completarea Chestionarului de evaluare a activităţii
didactice din partea colegilor, iar rezultatele au fost cuprinse în Raportul final de evaluare a activităţii
didactice din partea colegilor și comunicate .cadrului didactic evaluat.

Evaluarea de către studenţi s-a realizat pe baza chestionarelor de evaluare distribuite studenților de
către comisia de evaluare, iar rezultatele au fost centralizate în raportul final unde s-au calculat punctajele
medii pe baza cărora s-a obținut calificativul. Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi au
fost comunicate individual. Rezultatele sunt confidenţiale, fiind accesibile doar decanului, rectorului şi
persoanei evaluate.

Rezultatele evaluarii cadrelor didactice în anul universitar 2016-2017 sunt prezentate mai jos:

Conform Regulamentului de evaluare a cadrelor didactice, în anul universitar 2016-2017, în
cadrul Departamentului Matematică-Informatică, au fost evaluate un număr corespunzător de cadre
didactice din cele 5 departamente (20%). Acestea au obținut calificativul FOARTE BINE în proporţie de
90,48%.

Pentru realizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice au fost desemnate comisii pentru
evaluare (grup de lucru). Rezultatele evaluării cadrelor didactice au fost prelucrate statistic și au fost
discutate cu fiecare cadru didactic evaluat. Documentele rezultate în urma evaluării (chestionare valide și
Raportul final al grupului de lucru) vor fi transmise și păstrate la nivelul CMCPU.

Conform rezultatelor evaluării, studenţii apreciază pozitiv faptul că profesorii evaluați au
demonstrat încredere și competență, au o atitudine adecvată chiar și atunci când au fost înfruntați de către
studenți, dovedind răbdare în relația cu aceștia. De asemenea, studenții apreciază ținuta și punctualitatea
cadrelor didactice, respectiv implicarea și seriozitatea în desfășurarea activităților didactice. Nu în ultimul



rând, aceștia au apreciat că profesorii comunică clar obiectivele cursurilor/aplicațiilor precum și
așteptările de la studenți în aprecierea finală a activității lor.

S-au constatat următoarele:
- Există lista cadrelor didactice supuse evaluării colegiale în anul universitar 2016 – 2017;
-Au fost încheiate evaluările majorității cadrelor didactice pentru anul universitar 2016 – 2017;
- A fost realizată evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament, pentru anul universitar
2016 – 2017;
- evaluarea de către studenți a cadrelor didactice s-a efectuat pe chestionarele de evaluare;
- completarea chestionarelor s-a efectuat de către studenții prezenți în formația de studiu chestionată –
subgrupă, grupă, an de studiu – dar nu mai puțin de 10 studenți, chestionarea este opțională și implică
responsabilitatea personală a studentului.
- s-au considerat valide chestionarele care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

 sunt completate de către studenții care au avut o prezență de cel puțin 50% la activitățile
desfășurate de cadrul didactic;

 au exprimate aprecieri la cel puțin 2/3 din criteriile de evaluare ale chestionarului completat.
 pentru evaluarea de către studenți a cadrelor didactice numărul chestionarelor valide a fost de

minim 30 pentru fiecare cadru didactic.
Au fost evaluate următoarele cadre didactice:

Departamentul Ştiinţe ale Naturii
Nr. crt. Titlu Nume și prenume

1. Conf. univ. dr. Popescu Aurel
2. Conf. univ. dr. Popescu Monica
3. Lect. univ. dr. Valeca Monica
4. Lect. univ. dr. Conete Denisa
5. Lect. univ. dr. Brînzea Gheorghiţa

Departamentul Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate
Nr. crt. Titlu Nume și prenume

1. Asist.univ.drd Toma Dan Alexandru
2. Prof.univ.dr. Stănescu Constantin
3. Lect.univ.dr. Bărbuceanu Mircea

Departamentul Asistență Medicală și Kinetoterapie
Nr. crt. Titlu Nume și prenume

1. Conf. univ. dr. Bădescu Victor
2. Conf. univ. dr. Iconaru Elena Ioana
3. Lect. univ. dr. Trăilă Horia
4. Şef lucr. dr. Barbu Cornelia
5. Şef lucr. dr. Diaconescu Daniel

Departamentul Matematică – Informatică
Nr. crt. Titlu Nume și prenume

1. conf. dr. Bălcău Costel
2. lector dr. Moldoveanu Emil
3. lector dr. Păun Viorel
4. asistent dr. Ștefan Alina

Departamentul Educaţie Fizică şi Sport
Nr. crt. Titlu Nume și prenume
1. Lect.univ.dr. Stancu Maura
2. Lect.univ.dr. Amzăr Luminița
3. Lect.univ.dr. Mateescu Adriana
4. Conf.univ.dr. Roșu Daniel

DECAN,
Conf. univ. dr. George Mihail MAN



COMISIA DE CALITATE A FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE, EDUCAŢIE FITICĂ ŞI
INFORMATICĂ

Departamentul Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie: conf. univ. dr. TASE Adrian
Departamentul Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate:

conf. univ. dr. MARIAN Mădălina
Departamentul Ştiinţe ale Naturii: lect. univ. dr. TRUŢĂ Alina
Departamentul Matematică Informatică: lect. univ. dr. TUDOSE Cristina
Departamentul Educaţie Fizică şi Sport: conf. univ. dr. POPESCU Corina

conf. univ. dr. BUTNARIU Mihaela
Reprezentant al studenţilor: TEŞI Mariana (AMG, anul II)
Reprezentant al absolvenţilor: RĂDULESCU Roxana (absolventă Biologie)
Reprezentant al angajatorilor: Şef lucrări dr. HONŢARU Sorina (Director DSP, Argeş)

Am luat cunoștință de concluziile auditului,

Prof. univ. dr. Marian Creţu – director DEFS
Prof. univ. dr. Ciucurel Constantin – director DAMK
Conf. univ. dr. Soare Cristina – director DSN
Conf. univ. dr. Giosanu Daniela – director DIMSIA
Conf. univ. dr. Doru Constantin – director DMI


