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Anexa 2 
 

 

FACULTATEA  

Departamentul  

DISCIPLINA  

CADRUL DIDACTIC  

 

Data_____________ 

CHESTIONAR DE EVALUARE 

 

Prin intermediul acestui chestionar, dorim să cunoaştem opinia dumneavoastră cu privire la calitatea cursului şi/sau 

seminarului şi actului didactic. Opinia dumneavoastră va contribui la îmbunătăŃirea procesului de învăŃământ în care 

studentul şi cadrul didactic sunt parteneri. Răspunsurile şi comentariile sunt confidenŃiale. 

 

Variantele de răspuns sunt aceleaşi pentru toate enunŃurile: 

V1=5 puncte:   Excelent/ Foarte satisfăcut/ De excepŃie/ Un impact pozitiv puternic. 

V2=4 puncte:   Bun/ Satisfăcut/ Un impact pozitiv. 

V3=3 puncte:   Acceptabil/ In limite admisibile/ Atât cât să nu regret/ Atât cât să nu mă simt frustrat. 

V4=2 puncte:   Slab/ Uneori am sentimentul că pierd timpul. 

V5=1 puncte:   Frustrant/ Cu certitudine, un impact negativ. 

 

Varianta de răspuns Nr. 

crt. 
Criteriul de apreciere 

V1 V2 V3 V4 V5 

1 Cadrul didactic este punctual la ore şi valorifică timpul în întregime, pentru a ne 

explica/dezbate problematica disciplinei. 
 

5 4 3 2 1 

2 Cursurile predate sau dezbaterile din cadrul seminariilor/ lucrărilor practice 

acoperă tematica şi obiectivele propuse prin programa analitică a disciplinei. 

 

5 4 3 2 1 

3 Cadrul didactic predă cursul şi/sau  conduce seminarul/lucrările practice  cu 

competenŃă(claritatea prezentării, rigoare ştiinŃifică, capacitate de a ilustra cu 

exemple semnificative pentru tematica cursului, referinŃe la rezultatele propriilor 

cercetări, ex.). 

 

5 4 3 2 1 

4 Cadrul didactic promovează participarea studenŃilor la ore, primind favorabil  

intervenŃiile studenŃilor. 

 

5 4 3 2 1 

5 Bibliografia recomandată şi/sau materialele didactice elaborate de cadrul didactic 

ne ajută să înŃelegem mai bine problematica disciplinei. 

 

5 4 3 2 1 

6 Cadrul didactic a fost disponibil pentru consultaŃii pe parcursul programului 
anunŃat. 

 
5 4 3 2 1 

7 ConŃinutul şi ritmul expunerii în cadrul orelor de curs/seminar/lucrări practice au 

fost accesibile pentru mine. 

 

5 4 3 2 1 

8 Cadrul didactic a avut un comportament academic faŃă de studenŃi şi i-a tratat cu 

respect. 
5 4 3 2 1 

9 Cadrul didactic foloseşte metode şi mijloace adevate pentru a ne uşura înŃelegerea 

materiei în timp ce predă sau desfaşoară activităŃi practice. 
5 4 3 2 1 

10 Consider că, prin comportamentul şi atitudinea sa la ore/cursuri/seminarii/lucrări 

practic/ consultaŃii,  cadrul didactic a avut o influenŃa pozitivă asupra formării 

sistemului de valori. 

5 4 3 2 1 

 

Comentarii şi sugestii privind conŃinut disciplinei şi modul de 

predare_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
Punctaj maxim = 50 puncte/10 criterii = 5 puncte 

Punctaj minim = 10 puncte/ 10 criterii = 1 punct 

Prezentul chestionar este parte integranta a Regulamentului privind evaluarea performanŃelor profesionale 

individuale anuale ale personalului didactic de predare. 


