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PROCEDURA
de evaluare colegială a personalului didactic

1. Scop

Scopul acestei proceduri este acela de a descrie metodologia de organizare şi

desfăşurare a activităţii de evaluare colegială pentru personalul didactic privind activitatea

didactică şi de cercetare.

2. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică în cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa în vederea

cunoaşterii reciproce a calităţilor membrilor corpului profesoral la nivel de departament.

Prin informaţiile culese în cadrul aprecierii colegiale se vor urmări cu precădere

aspectele deontologiei profesionale şi calităţile personale în raport cu membrii

colectivului.

3. Documente de referinţă

3. 1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

3. 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, modificată privind asigurarea calităţii

educaţiei

3. 3. Metodologia de evaluare externă ARACIS, standarde, standarde de referinţă şi lista

indicatorilor de performanţă

3. 4. Regulament privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic

3.5 Carta Universităţii „Ovidius” Constanţa

4. Terminologie:

Evaluarea colegială a personalului didactic constituie un indicator al calităţii

relaţiilor interpersonale ale membrilor unui departament.
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5. Descriere

5.1. Conform Metodologiei de evaluare externă a Agenţiei Române de Asigurare a

Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), în cadrul Universităţii „Ovidius”

Constanţa procesul de evaluare colegială este obligatoriu şi periodic, desfăşurându-se la

nivelul departamentului, coordonat de către directorul de departament.

5.2. Caracterul transparent al procesului de evaluare colegială a cadrelor didactice

derivă din faptul că personalul didactic cunoaşte implicaţiile rezultatelor evaluării asupra

colegilor.

5.3. Funcţia evaluării colegiale constă în autoreglarea continuă a calităţii

comportamentului organizaţional al cadrelor didactice în  relaţia cu colegii, favorizând şi

consolidarea unui climat propice de colaborare fructuoasă între membrii departamentului.

5.4. Prin informaţiile obţinute în cadrul aprecierii colegiale se urmăresc, cu precădere,

aspectele deontologiei profesionale şi calităţile personale ale celui evaluat.

6. Metodologia de aplicare

6. 1. Aprecierea din partea colegilor (peer review) se realizează prin şedinţe de

departament şi prin formulare de Evaluare colegială.

Procedura de evaluare colegială se axează pe cunoaşterea activităţii cadrelor

didactice, dispunând de mijloace de realizare precum: interasistenţe la activităţile

didactice, participări la manifestări ştiinţifice, lucrul în echipă.
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Întregul proces este urmat de elaborarea unui Raport de evaluare colegială privind

relaţiile interpersonale şi valenţa climatului organizaţional, precum şi reflectarea imaginii

cadrului didactic în colectivul departamentului şi al facultăţii.

6. 2. Evaluarea colegială este coordonată de o comisie, numită de directorul

departamentului, formată din membri ai departamentului, indiferent de gradul didactic

(minim 5-maxim 7 membri). Componenţa comisiei nu poate fi identică în două evaluări

succesive.

6. 3. Comisia de evaluare colegială stabileşte pentru fiecare cadru didactic, în şedinţă

de departament, o echipă de trei evaluatori.

6. 4. Orice cadru didactic are dreptul să evalueze orice coleg de departament,

indiferent de grad didactic sau funcţie.

6. 5. Fiecare cadru didactic trebuie să evalueze cel puţin trei colegi.

6. 6. Evaluarea colegială este un proces în care fiecare cadru didactic îşi asumă

deplina responsabilitate pentru evaluările făcute, prin semnătură pe formularele de

evaluare colegială.

6. 7. Pentru realizarea evaluării colegiale, evaluatorul are dreptul să consulte Fişa de

autoevaluare a colegului evaluat.

6. 8. Comisia de evaluare colegială redactează Raportul de evaluare colegială, pentru

fiecare cadru didactic din departament.

6. 9. În cazul constatării unor deficienţe în activitatea didactică se stabilesc măsuri

pentru cadrele didactice care necesită un suport din partea colegilor.

6. 10. Comisia de evaluare colegială existentă la nivelul departamentului respectiv va

constitui câte un dosar pentru fiecare cadru didactic membru al departamentului. Acest
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dosar va cuprinde Raportul de evaluare colegială, în două exemplare şi formularele prin

care a fost evaluat colegial cadrul didactic respectiv.

6. 11. Cadrul didactic evaluat are dreptul să consulte conţinutul dosarului său de

evaluare colegială.

6. 12. Pentru fiecare cadru didactic, membru al departamentului, Dosarul de evaluare

colegială, rezultatele evaluării de către studenţi şi Fişa de autoevaluare vor constitui

instrumente utile pentru procesul de evaluare de către directorul de departament.

6. 13. Perioada în care se desfăşoară evaluarea colegială anuală este 15 octombrie – 1

noiembrie ale fiecărui an, iar Raportul de evaluare va fi întocmit până la 15 decembrie

din anul respectiv.

6. 14. Copii ale Rapoartelor de evaluare colegială vor fi puse la dispoziţia

coordonatorilor de programe de studiu, pentru alcătuirea Rapoartelor de autoevaluare ale

programelor de studii.

7. Responsabilităţi

7. 1. Senatul Universităţii „Ovidius” Constanţa

- aprobă procedura

- aprobă reviziile procedurii

7. 2. Rectorul Universităţii „Ovidius” Constanţa

- dispune aplicarea procedurii

7.3. Prorectorul cu managementul calităţii

- elaborează, verifică, modifică, avizează  procedura

- monitorizează aplicarea procedurii
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7.4. Decani, directori de departamente

- aplică procedura

7. 5. Departamentul de Resurse Umane – Director

- aplică procedura

8. Lista de difuzare

8. 1. Prorectori:

Prorector Imagine, comunicare și probleme sociale studenţești

Prorector Cercetare stiinţifică, dezvoltare, inovare și relaţii cu mediul economico-social

Prorector Relaţii internaţionale și studenţi străini

Prorector Educaţie și formare continuă

Prorector Strategie, dezvoltare instituţională și managementul calităţii

8. 2. Facultăţi
1. Facultatea de Litere

2. Facultatea de Teologie

3. Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

4. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

5. Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

6. Facultatea de Educaţie fizică şi sport

7. Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia petrolului

8. Facultatea de Matematică şi Informatică

9. Facultatea de Ştiinţe economice

10. Facultatea de Medicină
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11. Facultatea de Medicină Dentară

12. Facultatea de Farmacie

13. Facultatea de Inginerie mecanică, industriala si maritima

14. Facultatea de Construcţii

15. Facultatea de Arte

16. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

8.3. Decani, directori de departamente.

Prezenta procedură a fost aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de
14.06.2012, validat în şedinţa Senatului Universităţii “Ovidius” din Constanţa din
22.06.2012.

Rector,
Prof.univ.dr. Dănuţ-Tiberius EPURE

Aviz Juridic,
C.j. Loredana Maximiliana Dan


