
 
 

 

 

RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE 
STUDENŢI PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN  

ANUL UNIVERSITAR  2016-2017 
FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

 
În perioada mai-iunie 2017 s-a desfăşurat activitatea de evaluare de către studenţi a 
cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Ştinţe Economice corespunzătoare anului 
universitar 2016-2017, pe baza Chestionarului de evaluare a cadrelor didactice de către 
studenţi . 
 
Raportul a fost întocmit de către Directorul Departamentului de Științe Economice din 

cadrul Facultății de Ştinţe Economice, împreună cu echipa de evaluatori care constituie 

comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul facultăţii formată din: 

 Conf.univ.dr. Ungureanu Carmen 

 Conf.univ.dr. Ciprian Alexandru 

 Conf.univ.dr. Arina Mircea 

 
 
EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI  
 
Numărul de cadre didactice supuse evaluării 
 
Pe baza statului de funcții valabil pentru anul universitar 2016-2017, directorul de 
department a stabilit discipinele la care se va face evaluarea cadrelor didactice. Studenţii au 
fost instruiţi asupra procesului de evaluare, nefiind constrânşi pentru efectuarea evaluării. 
Evaluarea de către studenţi s-a desfăşurat pentru 13 cadre didactice titulare cu contract de 

muncă pe perioadă nedeterminată. 



Tabel 1.Numărul de cadre didactice evaluate 

Nr.crt Grad didactic Număr cadre didactice evaluate 
Curs Seminar 

1.  Profesor 2 2 
2.  Conferențiar 7 7 
3.  Lector 4 4 
4.  Asistent - - 

Total cadre didactice 13 13 
 

Tabel. 2. Cadre didactice care nu au fost evaluate 

Nr.Crt Nume Prenume Grad didactic Observatii 
1. Ungureanu Carmen Conferențiar Concediu medical 
 

Rezultatele evaluării 

Tabel 3.Lista nominală cu calificativele obţinute de către cadrele didactice la 

evaluarea de către studenţi (cf. OMEN 3666/2012) 

Nr. Crt 
Gradul 
didactic 

Nume Prenume Nota Calificativ 

1.  Prof.univ.dr JULA DORIN 4.79 Foarte bine 
2.  Prof.univ.dr CONSTANTINESCU DAN 4.59 Foarte bine 
3.  Conf.univ.dr CHINDRIȘ-VĂSIOIU OANA 4.92 Foarte bine 
4.  Conf.univ.dr TOCAN MĂDĂLINA 4.87 Foarte bine 
5.  Conf.univ.dr ALEXANDRU CIPRIAN 4.72 Foarte bine 
6.  Conf.univ.dr CARAGEA NICOLETA 4.83 Foarte bine 
7.  Conf.univ.dr SCARLAT VALENTIN 4.38 Bine 
8.  Conf.univ.dr MIRCEA ARINA 4.92 Foarte bine 
9.  Conf.univ.dr POPESCU PETRU 4.62 Foarte bine 
10.  Lect.univ.dr PAJA MARIANA 4.66 Foarte bine 
11.  Lect.univ.dr PANĂ CRISTIAN 4.83 Foarte bine 
12.  Lect.univ.dr POPESCU ANA ALEXANDRINA 4.75 Foarte bine 
13.  Lect.univ.dr SISEA DANA 4.53 Foarte bine 

 

Calificativele cadrelor didactice au fost acordate în conformitate cu aprecierea din 
formularele de evaluare, cu următoareleprecizări:  
Nota generală între 4.50- 5.00 - Foarte bine  

Nota generală între 4.00-4.49 - Bine  

Nota generală între 3.50-3.99 - Satisfăcător 

Nota generală între 2.00-3.49 - Nesatisfăcător 
 
 



Concluzii:  
 
1. Puncte tari:  

 Cadrele didactice informează la timp, şi explicit, criteriile şi modalităţile de evaluare 
a cunoştinţelor acumulate la disciplinele predate;  

 Studenții sunt încurajați să participe la propria formare prin motivare, stimulare, 
încurajarea dialogului, activități în echipă și individuale, inițiere în cercetare, 
dezbateri, recomandări de studiu ș.a. 

 Interesul cadrelor didactice pentru gradul de înţelegere al studenţilor este ridicat, 
confirmat de feedbackul provenit din evaluarea realizată de către studenţi;  

 Studenţii sunt implicaţi în desfăşurarea activităţilor practice prin încurajarea de 
către cadrul didactic de a participării active la ore 

 Cadrele didactice utilizează eficient mijloacele și materialele didactice în procesul de 
învățământ (inclusiv electronice): manuale, îndrumare, fișe de studiu/lucru, studii 
de caz, grile, proiecte, prezentări Power Point etc; 

 Relația profesor-student se bazează pe respect reciproc, înțelegere empatică, 

disponibilitate pentru dialog, abordare diferențiată, tutoriat, consultanță etc. 

 Calitatea activității didactice a cadrelor didactice este ridicată; 

 

2. Puncte slabe 

- În unele cazuri nu sunt organizate şi coordonate corect lecţiile de curs;  

- Datele rezultate în urma evaluării au indicat, la unele cadre didactice, o disponibilitate mai 
mică de a oferi studenţilor exemple ş ilustraţii  care să susţină conţinuturile predate;  

- În cadrul activităţilor practice, nu toate cadrele didactice se exprimă pe înţelesul 
studenţilor; 

-În unele cazuri cadrele didactice nu antrenează studenții în activități extradidactice (acțiuni 
culturale, ecologice, sportive, dezvoltare personală, voluntariat etc.) 

 

3. Amenintari:  

- Diminuarea numărului de studenţi;  

- Eliminarea disciplinei din programul de studiu;  

- Obţinerea unui calificativ nesatisfăcător la evaluarea programului de studiu;  

- Diminuarea frecvenţei studenţilor la ore. 

 

4. Oportunităţi  

- Informarea cadrelor didactice asupra rezultatelor obţinute la procesul de evaluare 
curentă;  

- Şedinţe de instruire cu privire la actualizarea suportului de curs;  



- Şedinţe de instruire cu privire la utilizarea noilor tehnologii de comunicație în activitatea 
didactică. 

 

II. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE  

Pentru îmbunătăţirea activităţii cadrelor didactice propunem următoarele:  

- Actualizarea materialelor de studiu;  

- Autoperfecţionarea continuă a cadrelor didactice;  

- Implicarea cadrelor didactice în activităţi interdisciplinare, cu participarealor la seminarii 
şi workshopuri având ca subiect tehnicile moderne de predare;  

- Creşterea accentului pe modalităţile de transmitere modernă a informaţiilor;  

- Menţinerea unei atitudini deschise faţă de activităţile în care sunt implicaţi studenţii.  

 


