
CHESTIONAR DE EVALUARE A CURSURILOR DE CĂTRE STUDENŢI. Forma A. 
 

Profesor_______________________________Curs__________________________________________Specializare________________________  
Tip curs (obligatoriu, opţional, facultativ)_____________ Nr. de credite________  An de studiu________  Data_________________________ 
Următoarele întrebări evaluează diferite aspecte ale cursului. Răspunsurile vor fi date pe o scală de la 5 la 1, unde capetele scalei 5, respectiv 1 sunt 
explicitate în tabel, iar 3 înseamnă o valoare de mijloc. La completare, vă rugăm să haşuraţi cu pixul ÎNTREGUL PĂTRĂŢEL:        , nu   x     
corespunzător răspunsului pe care l-aţi ales.  

1. Cursul a fost foarte interesant, mi-a stimulat 
curiozitatea pentru această disciplină                               

   
5  4  3  2  1  

Cursul a fost plictisitor, nu mi-a stimulat deloc 
interesul pentru această disciplină 

 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate şi s-a 
urmărit îndeaproape îndeplinirea acestora  5  4  3  2  1  

Legătura dintre obiectivele cursului şi ceea ce s-a 
predat efectiv a fost slabă, nu s-au atins obiectivele 
cursului 

 
3. Cadrul didactic ne-a arătat cum şi în ce contexte pot 
fi folosite cunoştinţele şi competenţele dobândite    

 
5  4  3  2  1  

Nu ne-a  făcut să înţelegem care sunt contextele în 
care se pot folosi competenţele dezvoltate la curs 

 
4. Ideile principale ale conţinutului predat la fiecare 
curs au fost punctate clar                                                  

 
5  4  3  2  1  

Ideile importante ale cursului au fost greu de 
identificat, cursul neavând un fir roşu 

 
5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar şi din timp 
procedura şi criteriile de evaluare a studenţilor 5  4  3  2  1  Nu  ne-a fost clar ce avem de făcut şi pregătit 

pentru evaluările pe parcurs sau cea finală 
 

6. A utilizat eficient timpul alocat cursului (nu a 
întârziat, a fost bine organizat, a terminat de predat 
toată materia)                                                                    

 
5  4  3  2  1  

A pierdut mult timp din curs cu aspectele 
administrative sau venind cu întârziere 

 
7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la 
nelămuririle studenţilor 5  4  3  2  1  Cadrul didactic nu a fost disponibil să răspundă la 

nelămuririle studenţilor 
 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să 
problematizăm  ceea ce se discută la curs 5  4  3  2  1  Nu a încurajat intervenţiile şi întrebările studenţilor 

pe parcursul cursului 
 

9. A folosit metode de predare şi materiale didactice 
variate care mi-au facilitat învăţarea                        5  4  3  2  1  Metodele şi materialele folosite nu m-au ajutat să 

înţeleg  problematica abordată. 
 

10. Cadrul didactic a insistat pe aspectele dificile ale 
cursului (a reluat sau reformulat explicaţiile, a folosit 
exemple concrete) 

5  4  3  2  1  Mai multe aspecte ale cursului au rămas 
neclarificate sau  insuficient explicate  

 
11. Cursul a solicitat implicare activă şi studiu 
susţinut din partea studenţilor (studiul bibliografiei, 
proiecte, referate, prezentări)  

 
5  4  3  2  1  

Cursul nu a necesitat efort deosebit, parcurgerea 
suportului de curs fiind suficientă 

 
12. Per ansamblu, acest curs a fost foarte bun, l-aş 
recomanda şi altor studenţi 5  4  3  2  1  Per ansamblu, nu am rămas cu foarte mult de la 

acest curs şi nu l-aş recomanda altora  
 

13. Per ansamblu, profesorul a fost foarte bun şi aş 
dori să particip şi la alte cursuri predate de acesta 

 

5  4  3  2  1  
Per ansamblu, cadrul didactic a fost foarte slab şi 
nu aş dori să mai am cursuri predate de acesta 

 
14. Din totalul cursurilor prevăzute pentru această 
disciplină câte nu au fost ţinute (fără a fi recuperate) 
în acest semestru?  0  1  2  3  4  5  6  7  8  peste9 

 
15. Dvs. personal la câte dintre cursurile ţinute la 
această disciplină aţi lipsit? 

 
0  1  2  3  4  5  6  7  8    peste9  

 

16. În prezent urmaţi şi o altă formă de 
învăţământ?          Da    Nu   

17.Suneţi pe locurile de la   
      Buget         Taxă  

    18. Media generală pe anul trecut  
Neincheiat  Intre 5-6   7-8  9-10  

 
19. Sunteţi angajat (cu/fără carte de muncă)?       
 Nu lucrez               Lucrez          sub10 ore pe săpt       între 10–20 ore         peste20 ore  

20. Sexul dvs: 
M   F  



 
 
 
 
Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări într-o manieră cât mai constructivă, 
sugestiile dumneavoastră urmând să fie folosite de cadrul didactic pentru îmbunătăţirea 
activităţii didactice. 
 
 

• 1. Care au fost punctele forte ale cursului, aspectele care v-au ajutat cel mai mult în 
însuşirea cunoştinţelor predate? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2. Care au fost punctele slabe ale cursului, aspectele care v-au creat dificultăţi în 
înţelegerea cunoştinţelor predate? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 3. Ce sugestii aveţi pentru îmbunătăţirea cursului? 
 


