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Procesul de evaluare a prestației cadrelor didactice este reglementat prin Legea Educației 

Naționale Nr. 1/2011, art. 303, alin. (2) astfel: „Evaluarea de către studenți a prestației cadrelor 

didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt informații publice”. De asemenea, în articolul 

11 din Codul drepturilor și obligațiilor studentului, Anexa la OMECTS nr. 3.666 din 30.03.2012 este 

stipulat: 

Alin 1. litera i): „Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor 

practice, a prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de 

programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare. Evaluările sunt informații publice și sunt folosite în evaluarea 

performanțelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu și cadre 

didactice”. 

Alin. 2. „Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți pe 

site-ul propriu, în format lizibil, în condițiile legislației în vigoare. Rezultatele vor conține 

centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte.” 

Prezentul raport a fost realizat pe baza Rapoartelor Finale de analiză a chestionarelor de 

evaluare a activității didactice din partea studenților întocmite de comisiile de evaluare și pe baza 

Chestionarelor de evaluare, predate Directorului de Departament. 
 

Perioada de desfășurare 

În perioada 11-22 ianuarie 2018 s-a desfășurat activitatea de evaluare de către studenți a 

cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Fabricație și Management Industrial corespunzătoare 

anului universitar 2017-2018, semestrul I, pe baza:  

- Chestionarului de evaluare a cursurilor de către studenți, Anexa 3.1; 

- Chestionarului de evaluare a seminarului/activităților practice de către studenți, Anexa 3.2. 

Evaluarea cadrelor didactice și propunerile de îmbunătățire a activității acestora s-au efectuat 

conform metodologiei MET-CMCPU-01/Ed. 02, rev.1 - Metodologie privind evaluarea periodică a 

cadrelor didactice și de cercetare, metodologie aplicabilă în cadrul Sistemului de Management al 

Calității, certificat în cadrul Universității din Pitești. 
 

Obiective 

La nivelul studenților: 

- identificarea nivelului de satisfacție al studenților cu privire la activitățile didactice la care 

aceștia participă; 

- îmbunătățirea prestației cadrelor didactice; 

- creșterea atractivității disciplinelor și a programelor de studii; 

La nivelul cadrelor didactice: 

- identificarea potențialelor direcții de îmbunătățire pentru: activitatea didactică, suport 

curs/aplicații, metode și tehnici de predare; 

- participarea la cursuri de formare; 

La nivelul departamentului: 

- utilizarea ca instrument de lucru și dovadă de respectare a cerințelor ARACIS; 

- monitorizarea evoluției cadrelor didactice privind desfășurarea activităților didactice; 

- suport pentru stabilirea de direcții de dezvoltare a cadrelor didactice; 
 

Numărul de cadre didactice supuse evaluării 

Directorul de departament împreună cu responsabilul intern pentru calitate au stabilit planul de 

evaluare a cadrelor didactice de către studenți consultând statul de funcții al departamentului, la 

începutul anului universitar. Pentru fiecare cadru didactic evaluat s-a constituit o Comisie de evaluare 

formată din două persoane: un cadru didactic titular al departamentului și un reprezentant al 
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studenților. Studenții au fost instruiți asupra procesului de evaluare, nefiind constrânși pentru 

efectuarea evaluării. Evaluarea de către studenți s-a desfășurat pentru 10 cadre didactice titulare. 
 

Rezultatele evaluării cadrelor didactice 
 

Lista nominală cu calificativele obținute de către cadrele didactice la evaluarea de către studenți  

Gradul didactic 

Numele și prenumele 

Calificativ 

Conf. dr. ing. Rizea Vasile FOARTE BINE 

Conf. dr. ing. Rizea Alin Daniel FOARTE BINE 

Conf. dr. chim. Plăiaşu Adriana Gabriela FOARTE BINE 

Conf. dr. ing. Grigore Jan Cristian FOARTE BINE 

Ş.l. dr. ing. Anghel Daniel-Constantin FOARTE BINE 

Ş.l. dr. ing. Bâldea Monica   FOARTE BINE 

Ş.l. dr. ing. Ec Rachieru Nicoleta FOARTE BINE 

Ş.l. dr. chim. Dicu Maria Magdalena FOARTE BINE 

Ş.l. dr. ing. Gavriluţă Ana Cornelia FOARTE BINE 

As. dr. ing. Sicoe Gina Mihaela FOARTE BINE 
 

 

Concluzii 

În urma analizei chestionarelor de evaluare a activității cadrelor didactice de către studenți se 

desprind următoarele concluzii: 

Aspecte pozitive: 

- toate cadrele didactice evaluate au obținut calificativul FOARTE BINE; 

- cadrele didactice prezintă cu claritate obiectivele activității didactice susținute, criteriile de 

evaluare și standardul minim de promovare; 

- cadrele didactice utilizează mijloace moderne de predare și comunicare, furnizează suport 

didactic pentru disciplina predată; 

- prezintă clar și pe înțelesul studenților conținutul seminarului/activităților practice; 

- cadrele didactice interacționează cu studenții, îi încurajează să participe activ la orele de 

curs; desfășoară activități didactice prin care studenții dobândesc noi cunoștințe și 

deprinderi; 

- studenții apreciază în mare parte atitudinea corectă a cadrelor didactice față de ei, le sunt 

respectate personalitatea, opiniile, cadre didactice sunt receptive la reacțiile și nevoile lor. 
 

 

Aspecte negative: 

- materialele de studiu (echipamente și îndrumare de laborator) vechi; 

- în unele cazuri studenții susțin că se predă foarte mult, fără prea multe exemple din viața de 

zi cu zi; 

- volum mare de informații într-un timp scurt; 

- cursuri predate cu videoproiector; 

- frigul din sălile de curs; 

- studenții anului II, Inginerie Economică Industrială, au precizat că desfășurarea comună a 

cursului Rezistența Materialelor cu studenții anului II, Ingineria Transporturilor, este în 

dezavantajul lor deoarece colegii de la acest program de studii au fost foarte gălăgioși, 

cursul ar trebui sa aibă un număr mai mare de ore.  
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Propuneri de îmbunătățire a calității activității didactice 

- indiferent de punctajul mediu și de calificativul obținut, fiecare cadru didactic trebuie să-și 

facă propria evaluare și să dezvolte strategii didactice compatibile cu așteptările studenților, 

să diversifice metodele de predare utilizate în scopul creșterii atractivității disciplinelor și a 

programelor de studii; 

- actualizarea materialelor de studiu; 

- o mai mare disponibilitate din partea cadrelor didactice în ceea ce privește acordarea de 

consultații și ajutor suplimentar, pentru realizarea unui mai bun transfer de cunoștințe de 

specialitate către studenți. 

 

 

29.01.2018                                                                                                                                                 

Întocmit, 

Director Departament  

Ș.l. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL  

Responsabil de Calitate la nivelul Departamentului, 

Ș.l. dr. ing. Nadia BELU 

 


