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1.
DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Prezentul Regulament reglementează procesul de evaluare curentă (anuală) a
personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific în cadrul Universităţii
Agrare de Stat din Moldova (în continuare UASM).
1.2. Regulamentul este elaborat în baza următoarelor acte legislative şi normative:
1.2.1. Codul Muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 154
din 28.03.2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.159-162, art. nr.
648 din 29.07.2003);
1.2.2. Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.319-324, art. nr. 634 din 24.10.2014);
1.2.3. Carta Universitară a UASM (aprobată de Senatul UASM, proces verbal nr.5
din 29.05.2015);
1.2.4. Regulamentul privind normarea activităţii ştiinţifico-didactice a personalului
ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic (aprobat de Senatul UASM, proces verbal nr.7 din 10.06.2016);
1.2.5. Manualul Calităţii, elaborat conform cerinţelor Standardului ISO 9001:2008,
Chişinău 2014;
1.2.6. Metodologia de recrutare, angajare şi promovare a personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific (aprobată de Senatul UASM, proces verbal nr.4 din
22.01.2016).
1.3. Obiectivele evaluării curente a personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific al UASM sunt:
1.3.1. aprecierea nivelului de corespundere a competenţelor profesionale standardelor învăţământului profesional superior;
1.3.2. aprecierea calităţii exercitării atribuţiilor prevăzute în fişele de post;
1.3.3. identificarea punctelor forte şi slabe în calitatea exercitării atribuţiilor profesionale şi stabilirea, în această bază, a direcţiilor posibile de remediere a situaţiei;
1.3.4. exercitarea efectelor motivaţionale asupra fiecărei persoane supuse evaluării
în vederea sporirii calităţii exercitării atribuţiilor profesionale;
1.3.5. crearea şi actualizarea permanentă a bazei de date aferente performanţelor personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific al UASM;
1.3.6. obţinerea suportului informaţional al deciziilor aferente promovării personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific al UASM, repartizării normei didactice în baza principiului meritocraţiei etc.
1.4. Evaluarea curentă a personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific va
viza următoarele aspecte ale activităţii:
1.4.1. activitatea didactico-metodică;
1.4.2. activitatea de cercetare;
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1.4.3. activitatea educativă şi sportivă;
1.4.4. activitatea de extensiune universitară şi de cooperare cu mediul de afaceri;
1.4.5. promovarea imaginii UASM şi orientarea profesională;
1.4.6. recunoaşterea performanţelor.
1.5. Evaluarea curentă a personalului didactic va fi efectuată de:
1.5.1. şefii de catedră;
1.5.2. colegii din cadrul catedrei;
1.5.3. studenţi;
1.5.4. comisii create de administraţia UASM;
1.5.5. alte structuri abilitate.
2.
EFECTUAREA EVALUĂRII CURENTE (ANUALE)
2.1. Evaluarea anuală va fi efectuată la finele fiecărui an calendaristic (până la 20
decembrie al fiecărui an) prin totalizarea rezultatelor autoevaluării, evaluării
efectuate de şeful de catedră, aprecierilor făcute de colegi în rezultatul realizării
de activităţi comune, asistării la lecţii şi alte activităţi didactice şi extradidactice, aprecierilor făcute de studenţi în cadrul sondajelor, rezultatelor controalelor operative efectuate de administraţia UASM sau alte organe interne şi externe abilitate cu acest drept.
2.2. În scopul efectuării evaluării anuale, fiecare cadru didactic, în termen până la
10 decembrie a fiecărui an de studii, va primi de la şeful de catedră un formular
al fişei generalizatoare de evaluare a cadrului didactic (anexa 1) şi formulare
ale fişei de evaluare colegială a cadrului didactic într-un număr egal cu numărul
de colegi din cadrul catedrei (anexa 2). Fiecare cadru didactic, în termen până
la 15 decembrie a fiecărui an de studii, va prezenta şefului de catedră formularele completate după cum urmează: formularul fişei generalizatoare de evaluare
a cadrului didactic va fi completat până la compartimentul 6 inclusiv, astfel
fiecare cadru didactic realizând o autoevaluare a activităţilor desfăşurate şi performanţelor obţinute pe parcursul anului de studii; formularul fişei de evaluare
colegială a cadrului didactic va fi completat integral distinct pentru fiecare coleg de catedră de toţi ceilalţi membri ai catedrei. Formularele respective vor fi
percepute de şeful catedrei, fiind respectat principiul confidenţialităţii. La fişa
generalizatoare de evaluare a cadrului didactic se va anexa o notă explicativă
cu precizări, iar la necesitate şi copii ale documentelor justificative.
2.3. Şeful de catedră va verifica veridicitatea datelor prezentate în ambele formulare. Dacă se vor constata erori în autoevaluare sau atitudini preconcepute, neobiective manifestate în evaluarea colegială, se vor solicita corectările de rigoare.
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2.4. Rezultatul aprecierii colegiale a fiecărui cadru didactic va fi determinat ca medie aritmetică a punctajului oferit de colegi şi va fi indicat de către şeful catedrei
în fişa generalizatoare de evaluare a cadrului didactic în compartimentul 7.
2.5. Şeful de catedră va realiza şi propria apreciere a activităţii cadrului didactic în
baza următoarelor criterii: nivelul şi calitatea îndeplinirii activităţilor preconizate în planul individual; nivelul de îndeplinire a sarcinilor operative înaintate
de catedră pe parcursul anului; nivelul şi calitatea implicării cadrului didactic
în activităţile comune ale catedrei; disciplina de muncă. Nota oferită de şeful
de catedră va varia în limitele 1-10 şi se va indica în compartimentul 8 al fişei
generalizatoare de evaluare a cadrului didactic.
2.6. Dacă pe parcursul anului cadrul didactic a fost supus unei evaluări de către
anumite persoane abilitate sau comisii (în cazul participării în anumite concursuri, spre exemplu), de la persoana sau comisia respectivă se va solicita un proces verbal cu indicarea punctajului oferit în limitele 1-10. Şeful de catedră va
indica punctajul oferit în fişa generalizatoare de evaluare a cadrului didactic
respectiv în compartimentul 9.
2.7. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi va fi efectuată în fiecare semestru, la fiecare unitate de curs de care este responsabilă persoana respectivă, fiind
monitorizată de decanul facultăţii. Rezultatele aprecierii cadrului didactic de
către studenţi vor fi sistematizate de către şeful de catedră în baza datelor fişelor
de evaluare a activităţii didactice de către studenţi (anexa 3) conform următoarei proceduri:
2.7.1. se va calcula nota medie distinct pe fiecare fişă de evaluare conform relaţiei:
10 × 𝑛𝑒 + 9 × 𝑛𝑓.𝑏. +8×𝑛𝑏 + 6 × 𝑛𝑠 + 5 × 𝑛𝑓.𝑠.
𝑁=
33
în care:
𝑁 − nota medie obţinută pe fiecare fişă de evaluare a activităţii didactice de
către studenţi;
𝑛𝑒 − numărul de aprecieri obţinute cu calificativul „excelent”;
𝑛𝑓.𝑏. - numărul de aprecieri obţinute cu calificativul „foarte bine”;
𝑛𝑏 - numărul de aprecieri obţinute cu calificativul „bine”;
𝑛𝑠 - numărul de aprecieri obţinute cu calificativul „slab”;
𝑛𝑓.𝑠. - numărul de aprecieri obţinute cu calificativul „foarte slab”.
2.7.2. se va determina nota medie finală ca medie aritmetică a notelor medii calculate distinct pe fiecare fişă de evaluare:
𝑁𝑓 =

∑𝑁
𝑛

în care:
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n reprezintă numărul de fişe de evaluare a activităţii didactice de către studenţi cu referire la cadrul didactic concret.
Nota medie finală se va indica în fişa generalizatoare de evaluare a cadrului
didactic în compartimentul 10.
2.8. Punctajul total general obţinut de cadrul didactic în rezultatul evaluării curente
se va determina ca sumă a numărului de puncte obţinute pe toate 10 compartimente.
3.
GENERALIZAREA ŞI UTILIZAREA REZULTATELOR EVALUĂRII CURENTE (ANUALE)
3.1. Rezultatele evaluării anuale se vor discuta la şedinţa catedrei la care va asista
responsabilul de managementul calităţii în cadrul facultăţii, precum şi reprezentanţi ai comisiilor de asigurare a calităţii pe specialităţile aferente catedrei.
Calificativele de apreciere a activităţii anuale a fiecărui cadru didactic se vor
stabili după cum urmează:
„Excelent” - peste 100 puncte acumulate;
„Foarte bine” - 80-100 puncte acumulate;
„Bine” - 60-79 puncte acumulate;
„Suficient” - 40-59 puncte acumulate;
„Slab” - mai puţin de 40 puncte acumulate.
3.2. Constatările făcute în cadrul şedinţei catedrei se vor expune într-un proces verbal, perfectat în două exemplare. Un exemplar al procesului verbal se va păstra
la catedră, iar al doilea va fi prezentat Departamentului Managementul calităţii
al UASM.
3.3. Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific se vor discuta în cadrul şedinţei Consiliului facultăţii şi vor fi reflectate
în rapoartele de activitate ale catedrelor şi facultăţilor.
3.4. Cadrele didactice care, în rezultatul evaluării curente, au obţinut calificativele
„suficient” şi „slab” urmează să fie atenţionate, iar ulterior să fie monitorizate
în vederea înlăturării neajunsurilor constate. Activităţile de monitorizare a persoanelor apreciate cu calificativele „suficient” şi „slab” se vor indica în planul
de activitate al catedrei pentru anul următor de studiu, iar realizarea acestora se
va reflecta în procesele verbale ale şedinţelor catedrelor.
3.5. Fişele de evaluare anuală a cadrelor didactice se vor păstra la catedre pe durata
activităţii cadrului didactic respectiv şi se vor transmite la arhiva UASM la rezilierea contractului de muncă.
3.6. Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific vor servi ca bază pentru:
3.6.1. adoptarea deciziilor privind repartizarea sarcinii didactice, oferind prioritate
persoanelor care au acumulat un număr mai mare de puncte;
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3.6.2. înaintarea candidaţilor pentru oferirea premiilor şi medaliilor UASM;
3.6.3. înaintarea candidaţilor pentru distincţii de stat;
3.6.4. oferirea unor facilităţi din partea UASM etc.
4.
DISPOZIŢII FINALE
4.1. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Consiliul de
Administraţie al UASM.
4.2. Situaţiile excepţionale rezultate ca urmare a aplicării prezentului regulament
vor fi soluţionate de Consiliile facultăţilor şi, după caz, de Comisia de etică a
UASM.
4.3. Modificările în prezentul regulament pot fi efectuate doar prin decizia Consiliului de Administraţie al UASM.
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Anexa 1

Fişa generalizatoare de evaluare a cadrului didactic
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(numele, prenumele, titlul ştiinţific, funcţia didactică, catedra)

pe anul universitar _______________________
Nr.
crt.

Conţinutul criteriului de evaluare

I. Activitatea didactico-metodică
1.1 Elaborarea cursurilor digitale interactive sau a cursurilor cu
utilizarea unor metode interactive, inovaționale de predare și
evaluare (de exemplu: E-learning/MOODLE, Open Learning,
Open Classroom, Problem-Based Learning etc.) (pentru o oră
de prelegeri)
1.2 Actualizarea suporturilor de curs plasate pe platforma
www.moodle.uasm.md (pentru o oră de prelegeri)
1.3 Elaborarea manualelor şi compendiilor (pentru o coală de autor)
1.4 Elaborarea ghidurilor, îndrumărilor metodice, culegerilor de
probleme și exerciții (pentru o coală de autor)
1.5 Elaborarea unui ciclu de materiale didactice (placarde, diagrame, diafilme, fragmente de film, video etc.)
1.7 Elaborarea planurilor de învăţământ (pentru un plan)
1.8 Elaborarea programei analitice
1.9 Actualizarea programei analitice
1.10 Recenzarea compendiilor, suporturilor de curs, inclusiv pentru
editare (pentru o coală de autor)
1.11 Recenzarea culegerilor de probleme şi exerciţii, a lucrărilor didactico-metodice, inclusiv pentru editare (pentru o coală de autor)
1.12 Elaborarea şi montarea unei lucrări noi de laborator sau modernizarea unei lucrări în acţiune cu caracter de cercetare
1.13 Elaborarea şi montarea unei lucrări noi de laborator sau modernizarea unei lucrări în acţiune cu caracter instructiv
1.14 Elaborarea probelor pentru examenul de promovare (pentru o
variantă la proba scrisă)
1.15 Elaborarea probelor pentru examenul de promovare (pentru un
set la proba orală)
1.16 Elaborarea metodologiilor și testelor pentru probele de admitere
la studii şi pentru realizarea evaluărilor curente la o disciplină
(pentru o oră de prelegeri)
1.17 Actualizarea metodologiilor și testelor pentru probele de admitere la studii şi pentru realizarea evaluărilor curente la o disciplină (pentru o oră de prelegeri)
1.18 Întocmirea probelor pentru examenul de licenţă (pentru un set
la proba orală)
1.19 Întocmirea probelor pentru examenul de licenţă (pentru o variantă la proba scrisă)
1.20 Activitatea ca secretar al Comisiei pentru examenul de licenţă/master (pentru activitatea într-o comisie)
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Baremul de
apreciere,
puncte
0,25

0,1
4
2,5
3
3
3
0,5
0,5
0,4

7
2,5
0,4
1
0,15

0,05

3
1

1

Punctajul
obţinut
efectiv,
puncte

Nr.
crt.

Conţinutul criteriului de evaluare

Baremul de
apreciere,
puncte

1.21 Redactarea şi recenzarea manualelor (pentru o coală de autor)
2
1.22 Înființarea, amenajarea și modernizarea cabinetelor, laboratoa6,5
relor, muzeelor universitare etc.
1.23 Organizarea de schimburi academice între diferite universități
2
din țară și străinătate (pentru schimbul academic cu o universitate)
1.24 Activitatea în comisiile metodice, comisiile de experţi, departa1,5
mentul managementul calității, comisia de concurs (pentru activitatea într-un organ)
1.25 Activitatea în componenţa comisiei de admitere
2,5
1.26 Activitatea în componenţa comisiei tehnice de admitere
6
1.27 Performanţele studenţilor
(nota medie
calculată ca
medie aritmetică a notelor
medii pe grupele academice înmulţită la 0,1)
Total pe compartimentul 1
2. Activitatea de cercetare
2.1 Cărți, monografii, capitole în monografii comune, tratate de
specialitate publicate la edituri în străinătate, cu ISBN (pentru
o coală de autor)
10
2.2 Cărți, monografii, capitole în monografii comune, tratate de
specialitate publicate la edituri naţionale recunoscute, cu ISBN
(pentru o coală de autor)
7
2.3 Articole, studii publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice naţionale (pentru o coală de autor)
3
2.4 Articole, studii publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice internaţionale (pentru o coală de autor)
5
2.5 Articole, studii publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice internaţionale cu impact (pentru o coală de autor)
8
2.6 Tehnologie avansată elaborată şi confirmată documentar (act
de implementare)
10
2.7 Redactarea şi recenzarea articolelor ştiinţifice şi referatelor
(pentru o coală de autor)
2,5
2.8 Obținerea titlului de doctor / doctor habilitat
7/13
2.9 Brevetarea rezultatelor cercetării (pentru o coală de autor, cu
impact)
8
2.10 Brevetarea rezultatelor cercetării (pentru o coală de autor, cu
impact, pentru un brevet obţinut în oficiile de brevetare din
SUA, UE sau Japonia)
12,5
2.11 Conducerea cercurilor științifice studențești
8
2.12 Activitatea în colegiile de redacţie ale revistelor ştiinţifice şi
ale culegerilor de lucrări ştiinţifice (pentru un colegiu de redacţie)
2
10

Punctajul
obţinut
efectiv,
puncte

Nr.
crt.

Conţinutul criteriului de evaluare

2.13 Activitatea în cadrul comisiilor de experţi ale CNAA, consiliilor, comisiilor de experţi şi comitetelor tehnice ale ministerelor, Guvernului, Parlamentului (pentru o comisie/consiliu/comitet)
2.14 Avizarea proiectelor de acte normative, hotărâri de Guvern,
ale CSJ, colegiile ministerelor de resort etc.(pentru un act)
2.15 Obţinerea unor produse noi, realizate şi valorificate de agenţii
economici (pentru un produs)
2.16 Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe, congrese ştiinţifice naționale / internaţionale în localitatea de domiciliu
2.17 Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe, congrese ştiinţifice naționale / internaţionale în altă localitate din
ţară
2.18 Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe, congrese ştiinţifice naționale / internaţionale peste hotare
2.19 Organizarea de conferințe, simpozioane, congrese în domeniul
de specialitate sau în domenii conexe (pentru un eveniment)
2.20 Înființarea, amenajarea și modernizarea centrelor de excelență
(cercetare) (pentru un obiect)
2.21 Participare la proiecte de cercetare/granturi naţionale obţinute
prin competiţie în calitate de director
2.22 Participare la proiecte de cercetare/granturi internaţionale
obţinute prin competiţie în calitate de director
2.23 Participare la proiecte de cercetare/granturi naţionale obţinute
prin competiţie în calitate de membru
2.24 Participare la proiecte de cercetare/granturi internaţionale
obţinute prin competiţie în calitate de membru
2.25 Participări la saloane şi expoziţii atestate în cataloagele evenimentelor (pentru o participare)
2.26 Efectuarea cercetărilor ştiinţifice conform temei (tematicii) ştiinţifice aprobate la şedinţa catedrei cu prezentarea la catedră a
dării de seamă
2.27 Ghidarea activităţii ştiinţifice a studenţilor:
- pregătirea unui referat la cercul ştiinţific
- pregătirea unui referat la conferinţa ştiinţifică studenţească
- pregătirea unei teze pentru publicare
2.28 Elaborarea şi prezentarea la concurs a proiectelor în cadrul
apelurilor ştiinţifice (pentru un proiect)
2.29 Elaborarea dărilor de seamă pe activitatea ştiinţifică anuală
2.30 Activitatea ştiinţifică în cadrul mobilităţii academice cu prezentarea la catedră a dării de seamă (pentru perioada de mobilitate de o lună)
2.31 Activitatea ca conducător al tezelor de doctorat (pentru un doctorand)
2.32 Activitatea în cadrul comisiilor de îndrumare a doctoranzilor
(pentru un doctorand)
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Baremul de
apreciere,
puncte

3
2
5

2

4
10
4
3
4
6
3
5
2,5

12
0,2
0,5
0,2
2,5
1,5

7,5
2
1

Punctajul
obţinut
efectiv,
puncte

Nr.
crt.

Conţinutul criteriului de evaluare

2.33 Activitatea ca membru al Seminarului ştiinţific de profil (pentru o şedinţă)
2.34 Recenzarea tezelor de doctor/doctor habilitat în cadrul Seminarului ştiinţific de profil (pentru o teză)
Total pe compartimentul 2
3. Activitatea educativă şi sportivă
3.1 Activitatea în calitate de tutore al grupei academice
3.2 Pregătirea şi organizarea întâlnirilor cu personalităţi marcante
(pentru 1 întâlnire)
3.3 Discuţii pe interese cu studenţii în căminele studenţeşti (pentru
1 discuţie înregistrată).
3.4 Pregătirea şi organizarea activităţilor extradidactice şi a manifestărilor culturale (pentru o activitate/manifestare):
- la nivel de facultate
- la nivel de universitate
3.5 Pregătirea şi desfăşurarea competiţiilor sportive universitare
(pentru o competiţie)
Total pe compartimentul 3
4. Activitatea de extensiune universitară, cooperarea cu mediul de afaceri
4.1 Participarea cu comunicări la seminare pe teren
4.2 Participarea cu comunicări la mase rotunde
4.3 Încheierea unor contracte de colaborare cu asociaţii profesionale de profil, instituţii publice, întreprinderi etc. (pentru un
contract)
4.4 Organizarea unor reuniuni cu reprezentanţii mediului de afaceri (seminare, mese rotunde etc.) (pentru o reuniune)
4.5 Organizarea unor sondaje ale angajatorilor (pentru fiecare
persoană antrenată în sondaj)
Total pe compartimentul 4
5. Promovarea imaginii UASM, orientarea profesională
5.1 Participarea la emisiuni radio, TV, acordarea interviurilor
(pentru o participare/interviu)
5.2 Publicarea articolelor în presă (pentru un articol)
5.3 Participare în activitatea de ghidare în carieră privind admiterea
la studii (pentru un liceu/colegiu vizitat)
5.4 Elaborarea materialelor cu caracter informativ pentru a fi utilizate în activitatea de orientare profesională (pentru o unitate)
5.5 Recomandarea la studii (pentru un student)
- învăţământ cu frecvenţă (buget)
- învăţământ cu frecvenţă (contract)
- învăţământ cu frecvenţă redusă
Total pe compartimentul 5
6. Recunoaşterea performanţelor
6.1 Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova şi alor
ţări
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Baremul de
apreciere,
puncte
0,5

1,2/2,5
1,5
1,5
1

1
1,5
2,25

1
1

1
2
0,1

1
1
0,25

1
0,2
1
0,5

5

Punctajul
obţinut
efectiv,
puncte

Nr.
crt.

Conţinutul criteriului de evaluare

6.2
6.3
6.4

Conferirea:
Ordinului Republicii
Ordinului de Onoare
Ordinului „Gloria muncii”
Titlului onorific „Om emerit”
Decorarea cu medalia „Meritul civic”
Obţinerea locurilor premiante în calitate de antrenor a discipolului/echipei la campionate:
- europene
- internaţionale
- republicane
6.5 Obţinerea locurilor premiante, în calitate de antrenor al echipei la universiada profesorilor
- locul I
- locul II
- locul III
Total pe compartimentul 6
7. Evaluarea colegială
8. Evaluarea de către şeful catedrei
9. Evaluarea de către alte persoane sau comisii abilitate
10. Evaluarea de către studenţi
Total general

Baremul de
apreciere,
puncte

Punctajul
obţinut
efectiv,
puncte

10
7
5
3
3

7
5
3

3
2
1

Notă: din punctajul total obţinut de titularii de curs, se vor deduce câte 5 puncte pentru fiecare unitate de curs
neasigurată complet cu îndrumări metodice pentru lecţiile practice şi de laborator. Dacă titularul este responsabil
de o unitate de curs la care se prevede teză de an, din punctajul total obţinut de acesta se vor deduce 5 puncte, dacă
lipsesc îndrumările metodice pentru îndeplinirea tezei de an.

Şeful catedrei ____________________________ _______________________ (denumirea catedrei) (semnătura)
Cadrul didactic _____________________________ ________________________ (numele, prenumele) (semnătura)
Data ___________________________
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Anexa 2

Fişa de evaluare colegială a cadrului didactic
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(numele, prenumele, titlul ştiinţific, funcţia didactică, catedra)

pe anul universitar _______________________
Nr.
crt.

1.1
1.2
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
3.1

Conţinutul criteriului de evaluare

Punctaj
obţinut (110)

I. Activitatea didactico-metodică
Realizarea integrală şi eficientă a activităţilor didactico-metodice prevăzute în planurile individuale
Aplicarea tehnologiilor educaţionale moderne
Calitatea evaluării activităţii de învăţare (obiectivitate, aplicarea metodelor şi tehnicilor moderne, exigenţă etc.)
Comunicarea interactivă cu studenţii (disponibilitate, politeţe, respect
etc.)
2. Activitatea de cercetare
Organizarea şi/sau participarea în reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale
Participarea în proiecte de cercetare ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional
Publicarea rezultatelor cercetărilor
3. Activitatea educativă
Activitatea în calitate de tutore al grupei academice

Încadrarea în diverse activităţi educative la nivel de facultate şi universitate
4. Încadrarea în activităţile catedrei, comunităţii academice şi
ale mediului economico-social
4.1 Implicarea în soluţionarea problemelor curente şi strategice ale catedrei,
facultăţii, universităţii
4.2 Conlucrarea cu colegii de catedră în vederea realizării în comun a anumitor sarcini
4.3 Iniţierea şi stabilirea unor relaţii de parteneriat cu alte instituţii de învăţământ şi cercetare, subdiviziuni ale acestora, agenţi economici, asociaţii
profesionale etc.
4.4 Participarea în promovarea imaginii universităţii şi activităţile de orientare profesională a absolvenţilor liceelor şi colegiilor.
Nota medie generală (se va determina ca medie aritmetică a punctajului
obţinut la fiecare criteriu)
3.2

A evaluat _____________________________ ________________________ (numele, prenumele) (semnătura)
Data ___________________________
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Anexa 3
FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI
facultatea: _________________________________________
specialitatea: ____________________________________________
specializarea: ____________________________________________
Învăţământul de zi / f/r _______________________________
Evaluarea activităţii didactice de către studenţi este o parte esenţială a procesului de evaluare şi
asigurare a calităţii educaţionale. Fişa de evaluare este destinată identificării opiniilor şi sugestiilor
studenţilor care au participat la activităţile disciplinei (curs, lucrări practice/seminarii). Răspunsurile sunt strict confidenţiale şi anonime.
Opiniile dumneavoastră vor fi utilizate la stabilirea acţiunilor de îmbunătăţire a activităţii didactice, în acord cu dorinţa universităţii noastre de a îmbunătăţi calitatea educaţiei în toate programele
de studii
I. Date privind activitatea dumneavoastră la această disciplină:
a) cât de frecvent aţi participat la acest curs/Laborator/seminar? (se marchează cu X)
100% > 50% < 80% Deloc
Curs
Lucrări practice/seminare
b) nota dumneavoastră la аceastă disciplină: (se marchează cuX)
<5

5-7

8-9

10

Nota
dumneavoastră
c) câte ore aţi alocat pe săptămână studiul individual la aceasta disciplină - temă de casă/proiect/documentare/pregătire pentru lucrări practice? (se marchează cu X)
< 2 ore > 3 ore
Ore alocate studiului/săpt.
II. În ce măsură aţi fost mulţumiţi de conţinutul şi modul de predare a cursului/lucrărilor practice/seminarilor, a modului în care a fost respectat orarul şi s-a efectuat evaluarea cunoştinţelor,
precum şi de calitatea formativă a cadrului didactic
la această disciplină? (se marchează cu X nota de evaluare)
I. PRELEGERI ______________________________________________________
1. Numele cadrului didactic evaluat:_________________________________________
Nr.
crt.

Notare
exce- f.
foarte
bine slab
lent
bine
slab

Criteriu

S1. Conţinutul disciplinei predate
1. Materia vi se pare utilă?
S-au făcut corelaţii cu noţiunile de
2.
la alte cursuri sau discipline?
S2. Modul db prezentare
Modul de predare a fost interactiv,
1.
plăcut şi profesionist?
Aţi avut acces la suport de curs şi
2.
materiale didactice?
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Accesul la materialele didactice a
fost condiţionat de achiziţionarea
cursului editat7
Volumul de materie predată a fost
4.
optim?
S3. Respectarea orarului
DA
1. Orarul anunţat a fost respectat?
Aţi primit informaţii referitoare la
2. numărul
de credite şi modalitatea de notare?
3. A fost punctual cadrul didactic?
S4. Evaluarea cunoştinţelor
DA
Cadrul didactic a pretins favoruri
1. necuvenite pentru promovarea examenului?
Cadrul didactic a avut un limbaj
academic
2. (fără jigniri, agresiuni verbale)?
3.

NU

NU

Cadrul didactic a fost corect şi imparţial faţă de toţi studenţii din an?
f.
foarte
Aportul şl calităţile formative ale exbine slab
S5.
celent bine
slab
cadrului didactic
A reuşit cadrul didactic să va cap1.
teze interesul?
Cadrul didactic v-a stimulat pentru
2.
activitatea de cercetare?
Cadrul didactic a reprezentat un
3.
model profesional?
Cadrul didactic a reprezentat un
4.
model moral?
3.

II. LUCRĂRI PRACTICE ______________________________________________,
Numele cadrului didactic evaluat:___________________________________________
Notare
exce- f.bin
foarte
bine slab
lent e
slab

Nr.
Criteriu
crt.
SL. Conţinutul lucrărilor practice
1
predate
Au fost corelate cunoştinţele de la
1. curs cu datele analizate la seminarii şi lucrări practice?
Seminariile sau lucrările de labora2. tor v-au ajutat la dezvoltarea aptitudinilor practice?
V-au fost comunicate normele de
3. protecţie a muncii în laborator/teren
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SL. Моdul de prezentare
2
Aţi avut acces la îndrumătoare la
1.
lucrări practice?
Aţi lucrat efectiv cu echipamentele
2.
aferente laboratorului?
A fost încurajat dialogul şi partici3. parea efectivă prin exprimarea liberă şi discuţii?
SL. Respectarea orarului
DA NU
3
1. A fost respectat orarul stabilit?
2. A fost punctual cadrul didactic?
Consideraţi că numărul de ore alo3. cate seminariilor sau lucrărilor
practice este optim
SL. Evaluarea cunoştinţelor
DA NU
4
Cadrul didactic a pretins promo1.
vare favoruri necuvenite?
Cadrul didactic a avut un limbaj
2. academic (fără jigniri, agresiuni
verbale)?
Notarea reflectă obiectiv cu3. noştinţele şi activitatea dumneavoastră?
Cadrul didactic a alocat suficient
4. timp pentru verificarea cunoştinţelor?
foarte
SL. Aportul şi calităţile formative ale exce- f.bin
bine slab
lent e
slab
5
cadrului didactic
A reuşit cadrul didactic să vă cap1.
teze interesul?
Cadrul didactic v-a stimulat pentru
2.
activitatea de cercetare?
Cadrul didactic a reprezentat un
3.
model profesional?
Cadrul didactic a reprezentat un
4.
model moral?
Observaţii sau comentarii finale:____________________________________________
______________________________________________________________________
VĂ MULŢUMIM !
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