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Anexa 4 
Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad 

Facultatea de Științe Exacte 

 
RAPORT SINTETIC ASUPRA EVALUĂRII CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI 

 

 Evaluarea cadrelor didactice de către studenți a avut loc în perioada 1 - 10 februarie 2019 

  

 Au fost evaluate 20 din cele 21 de cadre didactice ale departamentului de Matematică-

Informatică, astfel: 

 

- Profesori:                   9 

- Conferențiari:             2 

- Șefi lucrări/Lectori:    6 

- Asistenți universitari: 3 
 

Situația evaluării cadrelor didactice de către studenți se prezintă astfel: 

 

Cadre didactice 
evaluate 

Număr Punctaj 
minim 

Punctaj 
maxim 

Titulari Asociați 

Profesori 9  5.65 6.30 

Conferențiari 2  5.93 6.00 

Șefi lucrări/Lectori 6  4.55 6.33 

Asistenți universitari 3  4.06 6.33 

 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți reprezintă o componentă importantă în formarea unei opinii 

corecte despre performanța profesională și morală a fiecărui cadru didactic și s-a realizat pe baza unui document 

tipizat, numit „CHESTIONAR DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI” 

aprobat de Senatul UAV. 

În cadrul Facultății de Științe Exacte, evaluarea cadrelor didactice de către studenți se realizează în 

conformitate cu Regulamentul privind evaluarea periodică a cadrelor didactice în UAV, în 2 sesiuni de evaluare: 

luna iunie 2018 și luna februarie 2019 perioade care coincid cu sesiunile de examene semestriale. Pentru prezentul 

raport (întocmit la 15 februarie 2019) s-au luat în considerare ambele chestionare.  

Prin chestionarul de evaluare de către studenți s-au avut în vedere câteva aspecte relevante pentru 

calitatea actului de predare, cum ar fi coerența conținutului predat, ritmul de predare, managementul timpului 

cadrului didactic, limbajul și comportamentul etic, precum și disponibilitatea de dialog și încurajare a studentului. 

Prezentăm mai jos câteva grafice elocvente în care notele de la 1 la 7 au reflectat o scală a aprecierii din 

partea studenților gradată de la  1 – foarte slab la 7 excepțional.  
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Raport sintetic asupra evaluării activității didactice de către studenți 

Prelucrarea informațiilor legate de evaluarea cadrelor didactice de către studenți se prezintă astfel: 

Studenții au avut posibilitatea de a nota activitățile specifice ale cadrelor didactice cu note de la 1 (minim) la 7 

(maxim). Sub rezerva evaluării anonime și a faptului că un singur cadru didactic nu a primit nicio notă, media 

satisfacției studenților vizavi de activitatea didactică a cadrelor Facultății de Științe Exacte este de 5.84 în ușoară 

scădere față de media de anul trecut de 6.57, cu dispersii sub 1 ceea ce indică o omogenitate remarcabilă în percepția 

studenților asupra corpului profesoral al facultății de Științe Exacte. Acest rezultat indică o foarte bună apreciere din 

partea studenților pentru actul didactic prestat de cadrele facultății, chiar dacă la criteriul participării la evaluare din 

partea studenților lasă loc de îmbunătățiri în sensul că un coeficient de participare mai ridicat ar fi de dorit.   

 

Data,  CEAC-F 

15.02.2019                                                               Prof.univ.habil.dr. Adrian Palcu
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