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 La nivelul facultății de educație fizică și sport, există o preocupare permanentă pentru asigurarea 

calității activităților, fiind create structurile și instrumentele pentru dezvoltarea și monitorizarea calității. 

În cadrul Sistemului de Managementul Calității din Universitatea Ecologică din București, implementat și 

certificat, au fost create și se utilizează instrumente adecvate pentru evaluarea și asigurarea calității. 

 Comisia de evaluare și asigurare a calității din facultate, înființată din anul 2008, sprijină crearea 

culturii calității și asigură implicarea cadrelor didactice, studenților și masteranzilor la acțiunile 

desfășurate pentru asigurarea, evaluarea și îmbunătățirea calității. Această comisie, este formată din:  

Preşedinte, 

 Prof. univ. dr. HC. Sanda TOMA-URICHIANU 

Membrii, 

 Prof. univ. dr. Vladimir POTOP 

 Conf. univ. dr. Margareta ANTON 

 Conf. univ. dr. Florina PARASCHIȚA 

 Lect.univ.dr. Cosmina CHERAN  

 Stud. Mihnea MELENCU 

 Stud. Monica ALEXANDRESCU 
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A. Evaluarea de către studenți a cadrelor didactice și a disciplinelor 

Prin procesul de evaluare de către studenți a cadrelor didactice și a disciplinelor din cadrul 

programelor de studiu, se asigură premisele pentru creșterea calității actului educațional și adaptarea 

permanentă a curriculei la nevoile de formare exprimate de studențI. S-au efectuat 153 de evaluări de către 

studenți pentru 14 cadre didactice din cadrul celor două specializări de licență, din care 45% băieți și 55 % 

fete. Din prelucrarea datelor a reieșit că studenții din eșantionul de evaluare au participat în proporție de 

50 până la 70% la activitățile didactice ale disciplinelor evaluate. 

 

Criterii evaluaţi: 

1. Calitatea activităţii didactice: organizarea logică şi sintetizarea informaţiilor, rigoarea ştiinţifică, 

noutatea cunoştinţelor, accesibilitatea predării etc. 

2. Utilizarea şi eficienţa mijloacelor şi materialelor didactice în procesul de învăţământ 

(inclusive electronice): manuale, îndrumare, fişe de studiu/lucru, studiu de caz, grile, proiecte, 

prezentări Power Point, etc. 

3. Antrenarea studentului la propria formare prin motivare, stimulare, încurajarea dialogului, 

activităţi în echipă şi individuale, iniţiere în cercetare, dezbateri, recomandări de studiu, etc. 

4. Relaţia profesor-student bazată pe respect reciproc, înţelegere empatică, disponibilitate pentru 

dialog, abordare diferenţiată, tutoriat, consultanţă, etc. 

5. Obiectivitate şi trasparenţă în evaluare, comunicarea clară la începutul activităţii a procedurii şi 

a criteriilor transparente de apreciere obiectivă, argumentarea notei. 

6. Capacitate de antrenare a studenţilor în activităţi extradidactice (acţiuni culturale, ecologice, 

sportive, dezvoltare personală, voluntariat etc.). 

Tabelul 1. Rezultatele evaluării de către studenți a cadrelor didactice și a disciplinelor 

Indicatori 

statistici 

Nr. 

Chest. 

Media semnificaţiei criteriilor evaluaţi   

X gen. 
1 2 3 4 5 6 

X 10.9 4.82 4.78 4.83 4.85 4.80 4.83 4.82 

S 4.04 0.13 0.10 0.11 0.10 0.11 0.12 0.09 

Cv% 37.03 2.72 2.72 2.41 2.24 2.42 2.48 1.90 

Sum 153 67.5 66.9 67.6 68.0 67.3 67.6 67.58 

 Notă: media % = 5,00; X semnificaţiei criteriului evaluat – raportul Σ semnificaţiei criteriului la nr. 

de chestionare evaluate; X gen – media generală a Σ criteriilor evaluaţi. 

Semnificaţie criteriu evaluat: 

1 – nesatisfăcător 2 – satisfăcător 3 – bine 4 – foarte bine  5 - excelent 
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 În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele evaluării de către studenți a cadrelor didactice și a 

disciplinelor, privind numărul de chestionare, media semnificaţiei criteriilor evaluate şi media generală de 

evaluare. Fişele de evaluare de către studenţi au fost prelucrate statistico-matematic evidenţiind media 

artmetică a indicatorilor analizaţi, abaterea standard, coeficientul de variabilitate şi suma cazurilor. 

 

 Criteriul „Calitatea activităţii didactice” prezintă o medie de 4,82 puncte reprezintă o organizare 

logică şi sintetizare a informaţiilor, rigoare ştiinţifică, noutate a cunoştinţelor şi accesibilitate a predării 

foarte bună. 

  Criteriul „Utilizarea şi eficienţa mijloacelor şi materialelor didactice în procesul de învăţământ 

(inclusive electronice)” are o medie de 4,78 puncte, evidenţiază folosirea manualelor, îndrumarelor, a 

fişelor de studiu/lucru, proiectelor, prezentărilor Power Point, etc. de către cadrele didactice foarte bună. 

 Criteriul „Antrenarea studentului la propria formare” are o medie de 4,83 puncte, reprezentată prin 

motivare, stimulare, încurajarea dialogului, activităţi în echipă şi individuale, iniţiere în cercetare, 

dezbateri, recomandări de studiu – foarte bună. 

 Criteriul “Relaţia profesor-student” are o medie de 4,85 puncte şi este bazată pe respect reciproc, 

înţelegere empatică, disponibilitate pentru dialog, abordare diferenţiată, tutoriat şi consultanţă foarte bună. 

 Criteriul “Obiectivitate şi trasparenţă în evaluare” are o medie de 4,80 puncte şi reprezintă o 

comunicare clară la începutul activităţii a procedurii şi a criteriilor transparente de apreciere obiectivă, 

argumentarea notei etc. este foarte bună. 

 Criteriul „Capacitate de antrenare a studenţilor în activităţi extradidactice” are o medie de 4,83 

puncte, evidenţiind acţiuni culturale, ecologice, sportive, dezvoltare personală, voluntariat etc. foarte bune. 

 Criteriul „media evaluării generale” are o medie de 4,82 puncte, cee ce scoate în evidenţă un nivel 

de pregătire foarte bun a cadrelor didactice evaluate.  

 

  Directorul de department a Facultății de EFS a făcut evaluarea personalului didactic, pe baza 

Chestionarului de evaluare a cadrului didactic de către conducerea facultăţii. Toate cadrele didactice au 

primit calificativul „Foarte Bine”. Iar rezultatele obţinute vor sta la baza stabilirii Planului de măsuri 

pentru îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional și vor constitui un inceput pentru elaborarea viitoarei 

strategiei de dezvoltare a facultății. 

 

Data: 04.10.2017 

 

Elaborat, 

Director departament 

Prof.univ.dr. Vladimir Potop 


