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Chestionar de evaluare de către colegi a activităţii de predare şi de cercetare a cad
didactice universitare 

Evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral presupune şi realizarea evaluării
colegi. Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări, care vizează o serie de dimen
activităţii de predare şi cercetare ştiinţifică a colegilor dumneavoastră. 

 
1. Numele şi gradul didactic al persoanei evaluate:       …… 
2. Facultatea la care are norma de bază cadrul didactic evaluat       …… 
3. Disciplinele predate de către cadrul didactic evaluat      ….... 
    Domeniul ştiinţific principal al disciplinelor predate de către cadrul didactic evaluat     ……

Răspunsurile la întrebările care urmează vor fi date pe o scală de la 5 la 1
înseamnă foarte bine, iar 1 foarte slab.  

 
Dimensiuni Foarte 

Bine Bine Mediu Slab 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ  

3. 
Pregătirea şi organizarea cursurilor (portofoliul de curs: 
planificarea şi structurarea cursului, obiective; metode de 
predare, gestionarea timpului) 

5 4 3 2 

4. 

Conţinutul ştiinţific al disciplinelor predate (acoperirea 
tematicii, valoarea ştiinţifică a cursului, actualitatea 
bibliografiei; susţinerea conţinutului predat prin cercetări în 
domeniu) 

5 4 3 2 

5. Abilităţile de comunicare (retorica, argumentarea 
afirmaţiilor, claritatea prezentării) 5 4 3 2 

6. Relaţiile cu studenţii (receptivitate la opiniile studenţilor, 
valorificarea potenţialului studenţilor) 5 4 3 2 

7. Procedura şi criteriile de evaluare a studenţilor (feedback-
ul dat studenţilor, sarcinile de lucru) 5 4 3 2 

8. 
Utilitatea şi relevanţa teoretică/practică a disciplinelor 
predate (competenţele pe care le formează, concordanţa 
acestora cu cerinţele pieţei muncii) 

5 4 3 2 

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  

9. Rezultatele activităţii de publicare (număr publicaţii, 
relevanţa naţională şi internaţională a publicaţiilor) 5 4 3 2 

10. 
Implicarea în proiecte (granturile şi resursele financiare 
mobilizate prin activitatea de cercetare, mobilizarea resursei 
umane de cercetare) 

5 4 3 2 

11. 
Prestigiul cadrului didactic în grupul profesional de 
apartenenţă (participări la manifestări ştiinţifice, distincţii 
obţinute, apartenenţa în organizaţii profesionale) 

5 4 3 2 

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ (dacă este cazul)  

12. Îndeplinirea sarcinilor administrative aferente funcţiei 
deţinute (decan, prodecan, şef catedră, cancelar etc.)  5 4 3 2 

13. 
Implicarea în activităţi administrative ocazionale ale 
catedrei/facultăţii (elaborarea orarului, rapoarte, documente 
solicitate de alte structuri ale universităţii) 

5 4 3 2 
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11. Enumeraţi în ordinea importanţei principalele 3 puncte forte ale activităţii de predare/cercetare a 
cadrului didactic evaluat. 

 
 
 

 
 
12. Enumeraţi în ordinea importanţei principalele 3 puncte slabe ale activităţii de predare/cercetare a 

cadrului didactic evaluat. 
 
 
 
 
13. Enumeraţi în ordinea importanţei principalele aspecte ale activităţii didactice/de cercetare a 

cadrului didactic evaluat care ar putea fi  îmbunătăţite. 
 
 
 
 
 
15. Selectaţi modalităţile de informare pe care le-aţi utilizat pentru a realiza această evaluare. 

 Da Nu Daca ati utilizat modalitatea: 
Observaţie directă a activităţii de predare (vizite, asistenţă la activităţile de 
predare) a cadrului didactic evaluat 

  Număr vizite:  

Consultarea portofoliului de curs   Număr portofolii 
consultate: 

 

Documentarea cu privire la publicaţiile şi rezultatele cercetării cadrului 
didactic evaluat 

  Număr publicaţii 
consultate: 

 

Discuţii cu cadrul didactic evaluat pentru clarificarea unor aspecte legate 
de realizarea evaluării 

    

Discuţii cu ceilalţi colegi privind activitatea cadrului didactic evaluat     
Colaborare directă în activităţi formale (colaborare în proiecte comune, 
activităţi administrative); nonformale (practica de teren); informale. 

  Număr colaborări: 
Formale … 
Nonformale … 
Informale … 

 

Altele. Care?  
 

   

16. Evaluare colegială pentru     Promovare (concurs)     Evaluare periodică pe anul  
17. Domeniul activităţii dvs. didactice corespunde cu domeniul activităţii de predare a colegului 
evaluat?     Deloc      În mică măsură         Parţial         În mare măsură        În totalitate 
18. Gradul didactic al evaluatorului:       …… 
19. Facultatea la care are norma de bază evaluatorul  …… 
20. Catedra   …… 
21. Data evaluării: …… 

 

Vă mulţumim! 


