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RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU 

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 
semestrul al II-lea  

 

la FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

 

 

În perioada 11.11.2015 – 04.12.2015 s-a desfășurat activitatea de evaluare a cadrelor 

didactice din cadrul Facultății de Științe Economice realizată prin: 

A. evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, corespunzătoare anului universitar 

2014-2015, semestrul II, pe baza: 

 Fişei de evaluare de către studenţi a cursului predat, cod formular F 92.07/Ed.04; 

 Fişei de evaluare de către studenţi a activităţii practice (laborator, seminar, proiect), 

cod formular F 93.07/Ed.04; 

B. evaluarea colegială, corespunzătoare anului universitar 2014-2015, pe baza Fișei de 

evaluare colegială, cod formular F 91.07/Ed.01; 

C. evaluarea de către management, corespunzătoare anului universitar 2014-2015, pe baza 

Fișei de evaluare de către conducerea departamentului, cod formular F 94.07/Ed.02; 

D. autoevaluarea serviciilor aduse instituţiei şi comunităţii, pentru o perioadă de 1 an și 8 

luni, respectiv de la 1 ianuarie 2014 – 31 august 2015, pe baza Fișei de autoevaluare a 

serviciilor aduse instituţiei şi comunităţii, cod formular F 383.10/Ed.02. 

 

Evaluarea cadrelor didactice și propunerile de îmbunătățire a activității acestora s-au 

efectuat conform procedurii operaționale PO 06.02/Ed. 02, rev.1 – Procesul de evaluare a 

cadrelor didactice, procedura aplicabilă în cadrul Sistemului Integrat de Management, certificat 

în cadrul Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău.  

Raportul a fost întocmit de către prodecanul responsabil cu managementul calității de la 

Facultatea de Științe Economice, împreună cu echipa de evaluatori care constituie comisia de 

evaluare și asigurare a calității la nivelul facultății: 

1. Lect. univ. dr. Dragomirescu Simona-Elena  (responsabil CEACF);  

2. Prof. univ. dr. Harja Eugenia; 

3. Lect. univ. dr. Păcurari Doina; 

4. Palade Mihaela (reprezentantul studenților) 

5. Budaşu Cristina-Gabriela (reprezentantul angajatorilor). 

http://www.ub.ro/
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I. EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE 

 

A. EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI 

 

A.1.Numărul de cadre didactice supuse evaluării  

Directorii de Departamente din cadrul Facultății (Departamentul Contabilitate, Audit și 

Analiză Economico-Financiară – CAAEF; Departamentul Marketing și Management – MM), 

consultând statul de funcții al departamentului, valabil pentru anul universitar 2014-2015, au 

stabilit cursurile și activitățile practice la care se va face evaluarea cadrelor didactice. Studenții 

au fost instruiți asupra procesului de evaluare, nefiind constrânși pentru efectuarea evaluării. 

Evaluarea de către studenți s-a desfășurat atât pentru cadrele didactice titulare (22), cât și 

pentru cadrele didactice asociate, care au desfășurat ore în regim de plata cu ora (1). 

 

Tabel 1. Numărul de cadre didactice evaluate 

Nr.  

crt. 
Gradul didactic 

Nr. de cadre didactice evaluate la 

Curs 
Activități practice  

(laborator, seminar, proiect) 
Departament 

CAAEF 

Departament 

MM 

Departament 

CAAEF 

Departament 

MM 

1 Profesor 1 1 - - 

2 Conferențiar 2 5 - - 

3 Șef lucrări / Lector 6 2 - 1 

4 Asistent - - 2 3 

 Total cadre didactice 23 

 

Tabel 2. Cadre didactice care nu au fost evaluate 

Nr.  

crt. 
Numele și prenumele 

Gradul 

didactic 
Obs.  

1 TURCU OVIDIU-

LEONARD 

(Departamentul MM) 

Profesor 

univ.dr. 

Toate disciplinele din semestrul al II-lea la care 

a avut activități s-au efectuat la ani terminali de 

la master sau licență AA (studenții nu s-au 

înscris la programe de master din facultate). 

2 ENACHI MIHAELA 

(Departamentul MM) 

Asistent 

univ.dr. 

Concediu de creștere copil/Aparține științific de 

Departamentul CAAEF 

 

A.2.Rezultatele evaluării cadrelor didactice 

 

Tabel 3. Lista nominală cu calificativele obținute de către cadrele didactice la evaluarea de 

către studenți (cf. OMEN 3666/2012) 

Nr. 

crt. 

Gradul 

didactic 
Numele și prenumele Calificativ* 

Departament CAAEF  

1 Profesor DEJU MIHAI Foarte bine 

2 Conferențiar BOTEZ DANIEL Bine 

3 Conferențiar ROTILĂ ARISTIȚA Foarte bine 

4 Lector BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA Foarte bine 

5 Lector BUCUR IULIA ANDREEA Foarte bine 

6 Lector DRAGOMIRESCU SIMONA ELENA Foarte bine 

7 Lector PĂCURARI DOINA Foarte bine 



Nr. 

crt. 

Gradul 

didactic 
Numele și prenumele Calificativ* 

8 Lector SOLOMON DANIELA Foarte bine 

9 Lector ȚUȚUEANU ION Foarte bine 

10 Asistent NIMINEȚ LIVIANA ANDREEA Foarte bine 

11 Asistent ROȘU CRISTINA Foarte bine 

Departament MM  

1 Profesor HARJA EUGENIA Foarte bine 

2 Conferențiar  DANU CORNELIA MARCELA Foarte bine 

3 Conferențiar  MIRONESCU ROXANA Foarte bine 

4 Conferențiar  NICHIFOR BOGDAN VASILE Foarte bine 

5 Conferențiar  PRIHOANCĂ DIANA MAGDALENA Foarte bine 

6 Conferențiar  ŢIMIRAŞ LAURA CĂTĂLINA Foarte bine 

7 Lector FERARU ANDREEA Foarte bine 

8 Lector OLARIU IOANA Foarte bine 

9 Lector STÂNGACIU OANA ANCUŢA Foarte bine 

10 Lector ZAIŢ IULIA LUMINIŢA Foarte bine 

11 Lector asociat CEOCEA COSTEL Foarte bine 

12 Asistent CIUCESCU NICOLETA Foarte bine 

 

*Calificativele cadrelor didactice au fost acordate în conformitate cu aprecierea din formularele 

de evaluare, cu următoarele precizări: 

 Nota generală între 9.00-10.00 - Foarte bine 

 Nota generală între 8.00-8.99 - Bine 

 Nota generală între 7.50-7.99 - Satisfăcător 

 Nota generală între 7.00-7.49 - Nesatisfăcător 

 

Valorile medii pe cadre didactice și pe facultate sunt prezentate în Tabel 4. 

 

Tabel 4. Valorile medii ale rezultatelor evaluării cadrelor didactice 

Semestrul 

Valoarea medie/cadre didactice evaluate la 
Valoarea Medie pe 

Facultate 

curs 

seminar/ 

laborator 

/proiect 

curs 

seminar/  

 laborator / 

proiect 

Grad didactic Prof. Conf. Ș.l./Lect. Ș.l./Lect. Asist. - - 

Semestrul 1 9,49 9,61 9,63 - 9,42 9,64 9,42 

Semestrul 2  9,59 9,48 9,68 9,47 9,42 9,56 9,49 

 

 

Tabel 5. Punctajele maxime şi minime pe grade didactice 

Semestrul  Profesor  Conferenţiar  Șef lucrări/ Lector Asistent 

Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin 

Semestrul 1 9,90 9,02 9,98 9,23 10 9,03 9,92 9,92 

Semestrul 2  9,58 9,54 9,70 8,84 9,94 9,38 9,75 9,29 

 



Tabel 6. Tabelul cu punctajul itemilor corespunzători evaluării la curs 

Nr.  

crt. 
Itemul 

Punctajul 

mediu obținut  

1 Organizarea cursului  9,54 

2 Claritatea expunerii  9,51 

3 Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date  9,62 

4 Exemplele şi ilustraţiile folosite  9,57 

5 Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor  9,61 

6 Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare  9,55 

7 Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie, 

resurse de învăţare (prelegeri, suport curs, bibliografie  etc.) 
9,58 

8 Punctualitatea cadrului didactic 9,58 

9 Folosirea eficientă a timpului în cadrul orei de curs 9,59 

10 Studenții sunt informați din timp și în mod clar referitor la criteriile 

și modalitățile de evaluare a activității lor profesionale 
9,65 

 

Tabel 6. Tabelul cu punctajul itemilor corespunzători evaluării la curs pe Departamente 

Nr. 

crt. 
Itemul 

Punctajul mediu  

obținut pe Departamentul 

CAAEF MM 

1 Organizarea cursului  9,47 9,61 

2 Claritatea expunerii  9,44 9,59 

3 Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date  9,54 9,70 

4 Exemplele şi ilustraţiile folosite  9,51 9,64 

5 Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere 

a studenţilor  
9,59 9,64 

6 Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera 

exprimare  
9,54 9,56 

7 Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor 

suplimentar la nevoie, resurse de învăţare (prelegeri, 

suport curs, bibliografie  etc.) 

9,64 9,51 

8 Punctualitatea cadrului didactic 9,56 9,61 

9 Folosirea eficientă a timpului în cadrul orei de curs 9,58 9,60 

10 Studenții sunt informați din timp și în mod clar 

referitor la criteriile și modalitățile de evaluare a 

activității lor profesionale 

9,62 9,69 

 

Tabel 7. Tabelul cu punctajul itemilor corespunzători evaluării la activități practice 

(laborator, seminar, proiect) 

Nr. 

crt. 
Itemul 

Punctajul  

obținut  

1 Organizarea şi coordonarea activităţilor practice 9,59 

2 Claritatea formulării cerinţelor de lucru faţă de studenţi 9,44 

3 Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date 9,51 

4 Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor 9,58 

5 Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 9,50 

6 Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie 9,48 

7 Punctualitate cadrului didactic 9,43 

8 Folosirea eficientă a timpului în cadrul activităţilor practice 9,45 



Nr. 

crt. 
Itemul 

Punctajul  

obținut  

9 Gradul de corelare a activităţii practice cu noţiunile teoretice 9,42 

10 Utilizarea de mijloace adecvate (studii de caz, standuri descriptive și 

funcționale, aparate de măsură și control, documentații tehnice, 

standarde etc.) 

9,53 

 

Tabel 7. Tabelul cu punctajul itemilor corespunzători evaluării la activități practice 

(laborator, seminar, proiect) pe Departamente 

Nr. 

crt. 
Itemul 

Punctajul obținut pe  

Departamentul 

CAAEF MM 

1 Organizarea şi coordonarea activităţilor practice 9.60 9,58 

2 Claritatea formulării cerinţelor de lucru faţă de studenţi 9.55 9,38 

3 Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date 9.50 9,51 

4 Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a 

studenţilor 
9.70 9,52 

5 Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera 

exprimare 
9.70 9,40 

6 Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la 

nevoie 
9.75 9,35 

7 Punctualitatea cadrului didactic 9.60 9,35 

8 Folosirea eficientă a timpului în cadrul activităţilor practice 9.60 9,38 

9 Gradul de corelare a activităţii practice cu noţiunile teoretice 9.60 9,33 

10 Utilizarea de mijloace adecvate (studii de caz, standuri 

descriptive și funcționale, aparate de măsură și control, 

documentații tehnice, standarde, etc.) 

9.60 9,50 

 

Analizând datele obținute pentru fiecare item pe activitățile evaluate (curs și activități 

practice) putem identifica primii trei itemi (cu punctajul cel mai mare - Tabel 8) şi ultimii trei 

itemi (cu punctajul cel mai mic - Tabel 9). 

 

Tabel 8. Itemii cu punctajul cel mai mare identificați pentru activitățile evaluate 

Activitate Itemii cu punctajul cel mai mare 

Curs 1. Studenții sunt informați din timp și în mod clar referitor la criteriile 

și modalitățile de evaluare a activității lor profesionale 

2. Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date 

3. Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor 

Activități practice 1. Organizarea şi coordonarea activităţilor practice 

2. Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor 

3. Utilizarea de mijloace adecvate (studii de caz, standuri descriptive 

și funcționale, aparate de măsură și control, documentații tehnice, 

standarde etc.) 

 

Tabel 9. Itemii cu punctajul cel mai mic identificați pentru activitățile evaluate 

Activitate Itemii cu punctajul cel mai mic 

Curs 1. Claritatea expunerii 

2. Organizarea cursului 

3. Exemplele şi ilustraţiile folosite 



Activități practice 1. Gradul de corelare a activităţii practice cu noţiunile teoretice 

2. Punctualitate cadrului didactic 

3. Claritatea formulării cerinţelor de lucru faţă de studenţi 

 

Tabel 8. Itemii cu punctajul cel mai mare identificați pentru activitățile evaluate 

Activitate Itemii cu punctajul cel mai mare 

Departamentul CAAEF 

Curs 1. Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie, 

resurse de învăţare (prelegeri, suport curs, bibliografie  etc.)  

2. Studenții sunt informați din timp și în mod clar referitor la criteriile 

și modalitățile de evaluare a activității lor profesionale  

3. Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor  

Activități practice 1. Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie 

2. Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor  

3. Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 

Departamentul MM 

Curs 1. Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date  

2. Studenţii sunt informaţi din timp şi în mod clar referitor la criteriile 

şi modalităţile de evaluare a activităţii lor profesionale 

3. 3. Exemplele şi ilustraţiile folosite/ Interesul cadrului didactic pentru 

gradul de înţelegere a studenţilor 

Activități practice 1. Organizarea şi coordonarea activităţilor practice 

2. Interesul cadrului didactic pentru gradul de înţelegere a studenţilor 

3. Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date 

 

Tabel 9. Itemii cu punctajul cel mai mic identificaţi pentru activitățile evaluate 

Activitate Itemii cu punctajul cel mai mic 

Departamentul CAAEF 

Curs 1. Claritatea expunerii  

2. Organizarea cursului  

3. Exemplele şi ilustraţiile folosite  

Activități practice 1. Eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date  

2. Claritatea formulării cerinţelor de lucru faţă de studenţi  

3. Organizarea şi coordonarea activităţilor practice; Punctualitatea 

cadrului didactic; Folosirea eficientă a timpului în cadrul activităţilor 

practice; Gradul de corelare a activităţii practice cu noţiunile teoretice; 

Utilizarea de mijloace adecvate 

Departamentul MM 

Curs 1. Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie, 

resurse de învăţare (prelegeri, suport curs, bibliografie  etc.) 

2. Încurajarea studenţilor la participare activă şi libera exprimare 

3. Claritatea expunerii 

Activități practice 1. Gradul de corelare a activităţii practice cu noţiunile teoretice 

2. Disponibilitatea de a oferi studenţilor ajutor suplimentar la nevoie 

3. Punctualitate cadrului didactic 

 



Referitor la percepţia studenţilor faţă de informaţiile primite la curs, rezultatele obţinute 

se prezintă astfel (Tabel 10). 

 

Tabel 10. Rezultatele evaluării percepției studenților faţă de informațiile primite la curs 

Item 
Prof  Conferențiar Șef lucrări 

min. medie max. min. medie max. min. medie max. 

Pregătirea anterioară 

este suficientă pentru 

înțelegerea disciplinei 

7,00 8,15 9,30 7,20 8,24 9,40 8,60 9,04 9,60 

Materia parcursă nu 

prezintă suprapuneri cu 

alte discipline 

8,40 8,85 9,30 8,00 8,50 9,20 8,00 8,99 9,50 

Disciplina este 

relevantă în raport cu 

competenţele specifice 

specializării 

8,60 9,15 9,70 8,20 9,07 10,00 8,90 9,26 9,70 

Materia parcursă în 

cadrul disciplinei are 

un grad adecvat de 

dificultate 

9,30 9,35 9,40 7,60 8,84 9,60 8,20 9,05 9,40 

Există materiale 

didactice/ suport de 

curs necesar pregătirii 

disciplinei 

9,20 9,45 9,70 9,00 9,43 10,00 8,00 9,38 10,00 

Materia parcursă mi-a 

stârnit interesul pentru 

domeniul disciplinei 

7,00 8,30 9,60 7,20 8,63 9,90 8,80 9,22 9,80 

În general, sunt 

satisfăcut de această 

experienţă de învăţare 

8,80 9,25 9,70 7,60 8,77 9,80 9,00 9,40 10,00 

Valoare medie 8,93 8,78 9,19 

Valoare medie/ 

Facultate 8,99 

 

Concluzii: 

1. Puncte tari: 

 Cadrele didactice evaluate au obținut rezultate foarte bune la evaluare: 22 cadre 

didactice au obținut calificativul Foarte Bine și un cadru didactic a obținut 

calificativul Bine; 

 Valorile medii ale rezultatelor evaluării cadrelor didactice sunt peste 9. 

 În general există o tendinţă de creştere a notei medii acordate de către studenți 

cadrelor didactice, ceea ce înseamnă că există preocupare din partea colectivului 

pentru îmbunătăţirea activităţii didactice; 

2. Puncte slabe: 

 Punctajul mic la itemii pentru activitățile evaluate de curs și seminar arată necesitatea 

punerii accentului pe mai multe exemple și aplicații practice, precum și corelarea lor 

cu noțiunile teoretice; 

 Claritatea expunerii / formulării cerințelor de lucru față de studenţi; 

3. Riscuri: 



 Pe de o parte, există riscul neluării în seamă de către cadrele didactice a părerii 

studenţilor, mai ales la criteriile cu note mici acordate, perpetuând aceleaşi erori în 

activitatea didactică şi în comportamentul faţă de studenţi. Pe de altă parte, există şi 

riscul ca studenţii ce evaluează cadrele didactice să nu fi fost prezenţi la orele de curs 

şi seminar, nefiind sinceri şi obiectivi din acest punct de vedere şi folosind acest 

instrument ca un mijloc de răspuns la notele primite; 

4. Oportunități de îmbunătățire 

 Respectarea orarului stabilit de către toate cadrele didactice, iar în cazul apariţiei unor 

evenimente care împiedică desfăşurarea programului didactic stabilit, anunţarea 

studenţilor şi stabilirea de comun acord a unui program de recuperare a 

cursurilor/seminariilor; 

 O mai mare disponibilitate din partea cadrelor didactice în ceea ce priveşte acordarea 

de consultaţii şi ajutor suplimentar, pentru realizarea unui mai bun transfer de 

cunoştinţe de specialitate către studenţi; 

 Mai mult accent pe latura practică a disciplinelor, acolo unde este cazul. 

 

 

B.EVALUAREA COLEGIALĂ 

 

Tabel 11. Valorile medii ale evaluării colegiale 

Nr.  

crt. 
Gradul didactic Media evaluării an 

curent 
1 Profesor 10,00 
2 Conferențiar 10,00 
3 Șef lucrări / lector 9,99 
4 Asistent 9,85 

 Media generală 9,99 

 

 

Tabel 12. Punctajele maxime şi minime pe grade didactice 

Nr.  

crt. 

Gradul didactic Punctaj maxim  Punctaj minim 

1 Profesor 10,00 10,00 

2 Conferențiar 10,00 10,00 

3 Șef lucrări / lector 10,00 9,90 

4 Asistent 10,00 9,70 

 

Concluzii: 

1. Puncte tari: 

 Punctaje maxime pentru cadrele didactice cu gradul didactic de profesor și 

conferențiar; 

 Atitudine colegială.  

2. Puncte slabe: 

 La Departamentul MM, nota medie a evaluării colegiale a scăzut la cadrele 

didactice cu gradele didactice de lector și asistent 

 Diminuarea punctajului rezultat din evaluarea colegială de la departamentul 

MM a determinat o scădere a punctajului la nivel de facultate (față de anul 

anterior); 

3. Riscuri: 



 Riscuri identificate la departamentul MM: În dorinţa unei evaluări colegiale 

care să nu producă supărări, riscăm să nu interpretăm corect gestul colegilor şi 

să perpetuăm greşelile pe care le facem vis-a-vis de implicarea în toate 

activităţile departamentului pentru rezultate cât mai bune. Perpetuarea unor 

interese pe colective după domeniul de specialitate de care aparţin cadrele 

didactice, respectiv după programul de studii la care au cele mai multe ore, în 

detrimentul interesului comun de eficientizare a tuturor programelor 

departamentului. 

4. Oportunități de îmbunătățire 

 O mai bună colaborare între colectivele de cadre didactice aparţinând de 

domenii diferite, în vederea eficientizării întregii activităţi şi atingerii 

obiectivului comun; 

 O mai mare implicare a tuturor cadrelor didactice în toate activităţile 

departamentului / facultății; 

 

C. EVALUAREA DE CĂTRE MANAGEMENT 

 

Tabel 13. Valorile medii ale evaluării manageriale 

Nr.  

crt. 

Gradul didactic Media evaluării 

an curent 

1 Profesor 10,00 

2 Conferențiar 10,00 

3 Șef lucrări / lector 10,00 

4 Asistent 10,00 

 Media generală 10,00 

 

Tabel 14. Punctajele maxime şi minime pe grade didactice 

Nr. 

crt. 

Gradul didactic Punctaj 

maxim 

Punctaj 

minim 

1 Profesor 10,00 10,00 

2 Conferențiar 10,00 10,00 

3 Șef lucrări / lector 10,00 10,00 

4 Asistent 10,00 10,00 

 

Concluzii: 

1. Puncte tari: 

 Punctaje maxime la evaluarea tuturor cadrelor didactice; 

2. Puncte slabe: 

 Identificate la departamentul MM: Interesul cadrelor didactice pentru dezvoltarea 

domeniului ştiinţific de care aparţin este mai puternic decât interesul comun al 

departamentului/facultăţii, ceea ce uneori aduce daune atât fiecărui program de studii 

cât şi activităţii departamentului. 

3. Riscuri: 

 Fragmentarea colectivului. 

4. Oportunități de îmbunătățire 

 O colaborare reală a cadrelor didactice pentru îmbunătăţirea tuturor programelor de 

studii, indiferent de domeniul ştiinţific de care aparţin, în vederea creşterii calităţii 

actului educaţional şi ştiinţific pe ansamblu şi a atractivităţii domeniilor 

departamentelor facultății pentru viitorii potenţiali studenţi. 



 

D.AUTOEVALUAREA SERVICIILOR ADUSE INSTITUȚIEI ȘI COMUNITĂȚII 

 

Tabel 15. Punctajele maxime şi minime pe grade didactice 

Nr. 

crt. 
Grad didactic Punctaj 

Valoare punctaj 

An curent An precedent 

1. Profesor maxim 802 870 

minim 587 483 

2. Conferențiar maxim 811 1057 

minim 377 304 

3. Sef lucrari/Lector maxim 543 714 

minim 78 78 

4. Asistent maxim 245 97 

minim 106 60 

 

 

II.PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE 

 

Pentru îmbunătățirea activității cadrelor didactice propunem următoarele: 

Departamentul CAAEF: 

- Având în vedere punctajele foarte bune obţinute de cadrele didactice la toate formele de 

evaluare, ne propunem să menţinem media acestor punctaje. Recomandăm personalului 

didactic să aibă în vedere îmbunătăţirea activităţii la criteriile la care s-au obţinut punctaje 

mai mici decât media generală. 

Departamentul MM: 

- Cât mai multe activităţi organizatorice care să implice toate cadrele didactice şi nu doar 

pe domenii, pentru a beneficia de experienţa fiecăruia şi pentru a obţine beneficii pe 

ansamblu; 

- Realizarea de cursuri/materiale didactice la disciplinele la care acest aspect este deficitar, 

în vederea sprijinirii studenţilor în activitatea de învăţare; 

- Organizarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti la cât mai multe discipline şi antrenarea 

studenţilor în activitatea de cercetare; stimularea studenţilor în participarea la sesiuni de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti organizate în ţară; 

- Implicarea tuturor cadrelor didactice precum şi a celor mai buni studenţi în organizarea 

unei conferinţe internaţionale cu o cât mai largă participare; 

- Organizarea împreună cu studenţii a unor acţiuni de promovare a programelor de studii în 

rândul liceenilor. 

 

Prodecan responsabil cu managementul calității: Lect. univ. dr. Dragomirescu Simona-Elena  

 

Comisia CEAC Facultate  

1. Lect. univ. dr. Dragomirescu Simona-Elena;  

2. Prof. univ. dr. Harja Eugenia; 

3. Lect. univ. dr. Păcurari Doina; 

4. Palade Mihaela (reprezentantul studenților) 

5. Budaşu Cristina-Gabriela (reprezentantul angajatorilor). 


