ANEXA 0 4- b

REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC(TEORETICIENI)

CHESTIONAR DE EVALUARE DE CĂTRE STUDENŢI
Cadru didactic evaluat: ...........................................................................................
Disciplina: …………………...................................................................................
An universitar: ........................................................................................................
Curs: DA / NU
Seminar: DA / NU
Chestionarul este destinat identificării opiniei studenților privitor la calitatea activității didactice desfășurate de
cadrul didactic. Evaluarea de către studenți are un caracter anonim și o pondere de 40% în evaluarea activității
didactice și profesionale a cadrul didactic. Evaluarea se face pe o scală de la 1 la 5, după cum urmează: 1 =
insuficient; 2 = suficient; 3 = bine; 4 = foarte bine; 5 = excelent.
A. In ce proporție ați participat la orele (de curs / seminar) aferente disciplinei?
MARCAȚI CU “X” VARIANTA DE RĂSPUNS PE CARE O CONSIDERAȚI POTRIVITĂ
75 % - 100%

50% - 75%

25% - 50%

0 - 25%

Deloc

B. Din totalul cursurilor / seminariilor prevăzute în acest semestru, câte au fost ținute?
MARCAȚI CU “X” VARIANTA DE RĂSPUNS PE CARE O CONSIDERAȚI POTRIVITĂ
75 % - 100%

50% - 75%

25% - 50%

0 - 25%

0

C. Care este percepția dvs. cu privire la disciplină și laconținutul acesteia?
MARCAȚI CU “X” VARIANTA DE RĂSPUNS PE CARE O CONSIDERAȚI POTRIVITĂ
Nr.
crt

ITEMI

EVALUARE
5

1
2
3
4

5

4

3

2

1

Disciplina este utilă profesiei alese
Cursul / seminarul a fost interesant și mi-a stimulat interesul pentru
disciplină
Cantitatea de informație utilă / interesantă este adecvată
Cursul / seminarul presupun un studiu susținut / constant din partea
studenților (consultarea bibliografiei, realizarea de referate, proiecte,
prezentări)
Cursul / seminarul, în ansamblu, este bun și l-aș recomanda și altor

1

studenți

D. Cum apreciati colaborarea cu cadrul didactic ?
MARCAȚI CU “X” VARIANTA DE RĂSPUNS PE CARE O CONSIDERAȚI POTRIVITĂ
Nr.
ITEMI
EVALUARE
crt
5
4
3
2
1
Cadrul didactic a comunicat obiectivele si tematica disciplinei
2
Cadrul didactic a precizat utilitatea cunoștințelor și competențelor
oferite de disciplină
3
Timpul alocat cursului / seminarului a fost eficient de cadru didactic
(nu a întârziat, a predat organizat, a terminat subiectul)
4
Cadrul didactic ne-a invitat să participăm activ, să problematizăm
tema discutată
5
Cadrul didactic a fost deschis la întrebările și nelămuririle sudenților și
a răspuns la ele
6
Cadrul didactic a folosit metode și materiale didactic diverse care
înțelegerea și învățarea
7
Cadrul didactic a precizat clar și în timp util procedura și criteriile de
evaluare
8
Per ansamblu, prestația cadrului didactic a fost ... (marcați căsuța
corespunzătoare opiniei de ansamblu pe care o aveti despre cadrul
didactic evaluat)

1

E. Care sunt punctele tari și care sunt punctele slabe ale disciplinei / cadrului didactic ?

F. Ce sugestii aveți pentru îmbunătățirea disciplinei / activității didactice desfășurate de cadrul didactic?

2

