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R A P O R T 

privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, 

pentru activitatera desfășurată în anul universitar 2016 – 2017 

 

 Considerații preliminare 

La sfârșitul anului universitar 2016 – 2017, s-a desfășurat procesul de evaluare, de către 

studenți, a activității cadrelor didactice, pe baza ”chestionarului de evaluare a activității cadrelor 

didactice”. Evaluarea a avut în vedere toate cele nouă cadre didactice care au activat în anul de 

învățământ menționat și s-a desfășurat conform procedurii aprobate, respectându-se, în totalitate, 

cerința anonimatului respondenților, ceea ce a conferit un înalt grad de validitate răspunsurilor 

auto-consemnate. 

De la bun început trebuie subliniat faptul că acest chestionar a fost elaborat astfel încât să 

surprindă nu doar activitatea cadrelor didactice, așa cum a fost ea percepută de către studenți, ci 

și alte probleme care țin de poziția cursului în cadrul planului de învățământ, durata și tematica 

sa care, corelate cu celelalte criterii pot să ofere o imagine mai corectă și mai completă asupra 

ansamblului procesului de învățământ. De asemenea, între criteriile ce și-au propus să reflecte 

activitatea la catedră a cadrelor didactice, au fost introduse și criterii ce se referă nu numai la 

nivelul de pregătire profesională, ci și la personalitatea acestora, la nivelul pregătirii didactico-

pedagogice. 

 Astfel, dintre cele 14 criterii de evaluare, un număr de zece țin total, sau parțial, de 

prestația cadrului didactic, cu grade diferite de relevanță, în timp ce două țin numai de tematica și 

poziția cursului în planul de învățământ (2 – ”Durata cursului a fost...”; 6 – ”Locul cursului în 

planul de învățământ a fost ...”), iar altele două țin atât de tematica și poziția cursului în planul 

de învățământ, cât și de prestația cadrului didactic (3 – ”Aportul de cunoștințe vi s-a părut ...”; 14 

– ”În general, consider că acest curs a fost ...”). Deci, în aceste situații, evaluarea studenților nu 

se referă la activitatea cadrului didactic (2 și 6), sau se referă doar parțial (3 și 14). Ca urmare, 

referitor strict la ”evaluarea cadrelor didactice de către studenți, pentru activitatea desfășurată 

...”, acești patru indicatori sunt irelevanți - 2 și 6 - și parțial relevanți – 3 și 14, oferind însă 

informații importante referitoare la percepția generală asupra cursului. 

 Cele 10 criterii de evaluare, care sunt nemijlocit dependente de activitatea cadrului 

didactic, au grade diferite de relevanță și de aceea, în interpretarea rezultatelor evaluărilor trebuie 

avut în vedere acest lucru, ele evidențiind însă alte aspecte, la fel de importante și cu influențe 

directe asupra activității didactice. Astfel, criteriul nr. 1 – ”Relația student – profesor a fost ...”, 

are în vedere conduita umană a cadrului didactic care, în funcție de o sumedenie de factori ce țin 

de personalitatea sa, poate fi preponderent amabilă, prietenoasă sau distantă, politicoasă,etc., 

ambele aceste atitudini fiind însă corecte.Criteriul nr.10 – ”Cadrul didactic a fost disponibil să 

răspundă la nelămuririle studenților”, reflecă tot un aspect de conduită umană ce ține, pe de o 
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parte, de structura sa de personalitate – amabil sau mai puțin amabil, comprehensiv, sau mai 

puțin comprehensiv, empatic, sau mai puțin empatic etc. – și, pe de altă parte de atitudinea 

studenților care au solicitat, sau nu, lămuriri. Evident că, în spiritul unui învățământ interactiv, 

acest indicator este important întrucât ne poate spune în ce măsură cadrul didactic însuși reușește 

să stimuleze participarea activă a studenților la procesul de învățământ. Criteriul nr. 11 – 

”Cadrul didactic a insistat pe aspectele dificile ale cursului (a reluat sau a reformulat 

explicațiile, a folosit exemple concrete)” – ține, în mare parte, de percepția studenților față de 

niște informații pe care le află în premieră și deci, practic, nu ar putea să aprecieze ”aspectele 

dificile” sau mai puțin dificile ale cursului. Dar, un scor mai mic la acest indicator ne-ar putea 

indica faptul că nevoia de problematizare și de ancorare în realitatea concretă este, la studenți, 

mai  mare decât unele cursuri reușesc să facă acest lucru. În sfârșit, ultimul criteriu care are o 

relevanță relativ scăzută în raport cu prestația la catedră a cadrului didactic este cel cu nr. 8, 

potrivit căruia – ”Cadrul didactic a comunicat clar și din timp procedura și criteriile de 

evaluare”. În mod evident, acest criteriu se referă la un moment foarte scurt și episodic din 

procesul didactic în care, pe parcursul a câteva minute, cadrul didactic comunică aceste 

informații. În mod normal, acest indicator trebuie să aibă un scor  mare, dar dacă nu este așa 

trebuie avută în vedere și probabilitatea ca unii respondenți să fi lipsit la cursul în care aceste 

informații s-au comunicat studenților. Celelate criterii de apreciere (nr. 4, 5 7, 9, 12 și 13) au o 

relevanță ridicată și foarte ridicată în raport cu activitatea propriuzisă, la catedră, a cadrelor 

didactice. 

 În elaborarea chestionarului s-a optat pentru varianta unei scale de evaluare în patru 

trepte. Ca urmare, pentru a putea exprima obiectiv evaluarea medie realizată de către studenți 

pentru fiecare criteriu în parte, vom construi câte un indicator atașat fiecărui criteriu, considerând 

4 – evaluarea pozitivă  maximă și 0 – evaluarea negativă maximă. 

 

 Evaluarea activității cadrelor didactice 

 Având în vedere cele de mai sus, vom prezenta rezultatele prelucrării statistice ale 

chestionarelor completate de către studenți, pe grupurile de criterii mai sus analizate.Au fost 

completate 469 de chestionare, de către studenți din anul I și II, de la ambele forme de 

învățământ, pentru toate cele nouă cadre didactice. 

 Repartiția statistică a evaluărilor, pe ansamblul cadrelor didactice, se prezintă după cum 

urmează: 

 

Criteriu de evaluare/ scor 

(4 este valoarea maximă) 

4 (a) 3(b) 2(c) 1(d) 

1. Relația student profesor 

 

3,15 

Deosebită 

 

37% 

Distinsă 

 

43% 

Agreabilă 

 

17% 

Aproape 

tensionată 

3% 

2. Durata cursului 

3,62 

Convenabilă 

80% 

Scurtă 

9% 

Insuficientă 

2% 

Foarte lungă 

9% 

3. Aportul de cunoștințe 

3,15 

Nou 

43% 

De actualitate 

33% 

Clasic 

19% 

Perimat 

5% 

4. Metodele de predare 

3,23 

Excelente 

 

33% 

Bune 

 

57% 

Nu prea 

bune 

10% 

Slabe 

 

- 
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Criteriu de evaluare/ scor 

(4 este valoarea maximă) 

4 (a) 3(b) 2(c) 1(d) 

5. Materialul didactic 

2,71 

Foarte bun 

22% 

Bun 

43% 

Nu prea bun 

21% 

Inexistent 

14% 

6. Locul cursului în planul de 

învățământ 

3,81 

Foarte bine 

plasat 

87% 

Prea în avans 

 

10% 

Prea târziu 

 

2% 

De revăzut 

 

1% 

7. Cadrul didactic a arătat 

cum și în ce context pot fi 

utilizate cunoștințele 

3,20 

În amănunt 

 

 

36% 

Convenabil 

 

 

48% 

Insuficient 

 

 

6% 

Deloc 

 

 

- 

8. Cadrul didactic a 

comunicat, clar și la timp, 

procedura și criteriile de 

evaluare 

3,50 

În amănunt 

 

 

 

55% 

Convenabil 

 

 

 

39% 

Insuficient 

 

 

6% 

Deloc 

 

 

 

- 

9. Timpul alocat a fost eficient 

utilizat 

3,39 

În amănunt 

 

45% 

Convenabil 

 

46% 

Insuficient 

 

9% 

Deloc 
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10. Cadrul didactic a fost 

disponibil să răspundă la 

întrebările studenților 

3,24 

În amănunt 

 

 

40% 

Convenabil 

 

 

44% 

Insuficient 

 

 

6% 

Deloc 

 

 

- 

11. Cadrul didactic a insistat pe 

aspectele dificile ale cursului 

3,23 

În amănunt 

 

40% 

Convenabil 

 

42% 

Insuficient 

 

18% 

Deloc 

 

- 

12. Cursul a solicitat implicare 

activă și studiu susținut 

3,12 

Foarte mult 

 

34% 

Convenabil 

 

53% 

Insuficient 

 

13% 

Deloc 

 

- 

13. Pe ansamblu, profesorul a 

fost performant și aș dori să 

particip și la alte cursuri 

predate de acesta 

3,16 

Foarte mult 

 

 

 

30% 

Cu siguranță 

 

 

 

35% 

Probabil 

 

 

 

30% 

Deloc 

 

 

 

5% 

14. În general, consider că acest 

curs a fost 

3,15 

Foarte util 

 

33% 

Util 

 

50% 

Puțin util 

 

15% 

Deloc 

 

12% 

 

 Calculul valorii indicatorului pentru fiecare crieriu se face după formula: 

(ax4) + (bx3) + (cx2) + (dx1)/ 469 

 

 Așa cum era de așteptat, la criteriile 2 și 6 scorurile indicatorilor sunt cele mai mari (3,62 

și 3,81), întrucât studenții se pronunță asupra unor probleme ce țin de o problematică legată de 

organizarea procesului de învățământ. Cu toate acestea, cca. 20% dintre ei, în proporții egale, 

consideră cursurile fie prea scurte, fie prea lungi. Această distribuție statistică merită o analiză în 

detaliu pentru a vedea dacă un anume curs atrage mai multe nemulțumiri legate de durata sa iar, 

în cazul în care acestea se vor dovedi a fi în favoarea măririi duratei, s-ar putea propune 

îmbunătățiri ale planului de învățământ. 

Referitor la aportul de cunoștințe noi al cursurilor (criteriul 3), un procent de 90% dintre 

studenți le situează în zona de cunoștințe noi și de actualitate, ceea ce exprimă o înaltă valorizare 

asupra conținutului procesului de învățământ, valorizare confirmată și de criteriul 14 (aprecierea 

generală asupra cursurilor), la care 85% dintre studenți consideră că au fost utile, sau foarte utile. 
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Trecând în zona criteriilor ce țin de personalitatea cadrelor didactice, un procent 

covârșitor dintre studenți (97%) apreciază că relațiile lor cu personalul didactic sunt agreabile 

(17%), distinse (43%) și chiar deosebite (37%) ceea ce înseamnă că pe acest plan, cadrele 

noastre didactice au reușit să instaureze un climat de muncă bazat pe respectul reciproc între 

profesor și student, ceea ce constuie o abordare modernă și eficientă a relațiilor interumane. 

Această apreciere este întărită și de criteriile 10 și 11, care se referă practic la interesul pe care 

cadrele didactice îl acordă muncii cu studenții, exprimat atât prin disponibilitatea de a răspunde 

nelămuririlor studenților (84% aprecieri pozitive), cât și prin efortul de a lămuri, prin explicații 

suplimentare și repetate, problemele mai dificile pe care le ridică disciplinele de învățământ 

(81% aprecieri pozitive). La acestea se adaugă și criteriul 7, care se referă la preocuparea 

cadrelor didactice pentru concretizarea, la nivelul realităților sociale, a cunoștințelor teoretice 

transmise studenților, 84% dintre aceștia considerând că acest lucru se face convenabil (51%) sau 

chiar în amănunt (33%). 

În ceea ce privește criteriul4 (metode didactice), cadrele noastre didactice sunt apreciate, 

în proporție de 90%, pentru metodele bune (55%) și excelente (35%) de predare, ceea ce 

demonstrează nivelul bun de pregătire pedagogică. 

Criteriul 12, care se referă la măsura în care conținutul cursurilor a solicitat implicare 

activă și studiu susținut din partea studenților este poate criteriul care reflectă cel mai mult 

nivelul pregătirii profesionale și pedagogice al cadrelor didactice întrucât el reflectă, pe de o 

parte, conținutul cursului elaborat și, pe de altă parte, maniera de predare, dar și de seminarizare. 

Faptul că 87% dintre studenți apreciază pozitiv acest aspect este o dovadă că nivelul procesului 

de învățământ este unul ridicat, dar și că se manifestă exigență și seriozitate în raporturile cu 

studenții. 

În final, un ultim criteriu, cel cu nr. 9, care se referă la modul de utilizare al timpului de 

către cadrele didactice, de fapt la respectarea disciplinei în procesul de învățământ (întârzieri, 

absențe de la ore, respectarea planificării temelor la curs și seminarii) este apreciat pozitiv de 

91% dintre studenți, 55% considerând că acesta este respectat ”în amănunt”, iar 36% că este 

respectat ”convenabil”. Acest criteriu exprimă faptul că la nivelul facultății noastre, 

profesionalismul și devotamentul cadrelor didactice este dublat  de disciplina în activitate, ceea 

ce demonstrează că pentru colectivul de cadre didactice aceasta este o condiție sine qua non a 

unui proces educativ de calitate. 

 

 

 

Concluzii 

Această analiză demonstrează faptul că, la nivelul percepției studenților, cadrele noastre 

didactice se bucură de o bună apreciere, concluzie demonstrată și de criteriul nr. 13, prin care 

studenții se declară doritori, sau cel puțin dispuși, în proproție de peste 90%, să mai facă un curs 

cu profesorii pe care i-au evaluat, în ciuda faptului că notele din cataloage nu sunt tocmai 

generoase, iar sesiunile de restanțe sunt destul de animate. Aceasta demonstrează și faptul că și 

studenții, dar și profesorii, nu confundă relațiile reciproce bune, cu indulgența sau lipsa de 

fermitate.  


