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Evaluarea cursurilor de către studenţi la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca se 
realizează exclusiv on-line, utilizarea unui sistem informatizat oferind o serie de avantaje în 
comparaţie cu forma clasică de evaluare, creion-hârtie: 

- Permite colectarea rapidă şi acurată a datelor, prelucrarea rezultatelor şi centralizarea lor; 
- Permite evaluarea tuturor cursurilor incluse în planurile de învăţământ; 
- Permite participarea la evaluare a tuturor studenţilor, pe baza contului personal; 
- Elimină erorile cauzate prin introducerea manuală a răspunsurilor la chestionare; 
- Se realizează o economie importantă de hârtie şi de plicuri. 

Evaluarea se realizează printr-un modul suplimentar al aplicaţiei pentru evidenţă şcolară 
AcademicInfo, dezvoltat de către Departamentul de Informatizare al UBB, care permite ca întreg 
procesul  să se desfăşoare on-line: completarea chestionarelor, prelucrarea automată a datelor, 
vizualizarea rezultatelor de către cadrele didactice, accesarea rezultatelor individuale şi a rapoartelor 
pe facultate de către decani, prodecani şi cancelar. Aplicaţia de evaluare a fost elaborată în cadrul 
proiectului POSDRU/18/1.2/G/5593 „Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin 
formarea resursei umane şi orientarea spre piaţa muncii”. 
 Accesarea aplicaţie de către studenţi se face pe baza numelui, numărului matricol şi al 
Codului Numeric Personal dar răspunsurile sunt anonime pentru cadrele didactice. Acestea au acces 
la propriile rezultate după încheierea sesiunii, sub forma unui rezumat statistic. Pentru semnalarea 
problemelor tehnice sau de orice altă natură, precum şi pentru informarea celor interesaţi, a fost 
pusă la dispoziţia studenţilor și a personalului academic adresa de e-mail 
evaluarecursuri@staff.ubbcluj.ro.  
 Realizarea evaluărilor on-line la o anumită facultate este condiţionată de existenţa datelor în 
baza de date a aplicaţiei AcademicInfo, iar succesul evaluării, măsurat prin numărul de cursuri şi 
seminarii evaluate / numărul de chestionare completate / numărul de studenţi care au accesat 
aplicaţia depinde, în mare măsură, de promovarea evaluării la nivel de facultate. Datorită acestor 
limitări, nu pot fi evaluate toate cursurile și seminariile predate în UBB, dar, începând cu acest an 
universitar, s-au făcut progrese importante în această direcție, procesul de evaluare a cursurilor de 
către studenți fiind extins la toate facultățile UBB și crescând semnificativ numărul de cursuri și 
seminarii care au putut fi evaluate, precum și numărul de chestionare completate. Din păcate, media 
de chestionare completate pe unitate evaluata nu a înregistrat o creștere importantă față de ani 
precedenți. Menționăm că Facultatea de Drept a utilizat o aplicație proprie pentru evaluare a 
cursurilor de către studenți, dar s-au folosit aceleași chestionare de evaluare. 
 În cel de-al doilea semestru al anului universitar 2012-2013, la UBB au fost evaluate 1719 
cursuri, seminarii şi lucrări de laborator, predate la toate cele 21 facultăţi. Distribuţia pe facultăţi, pe 
tipuri de studii și pe tipuri de unități didactice este prezentată în Tabelul 1. În cadrul unei facultăţi 
au putut fi evaluate toate cursurile/seminariile/lucrările practice care se află înscrise în contractele 
de studii ale studenţilor, prin urmare, un cadru didactic a putut fi evaluat la mai multe discipline pe 
care le predă. Pentru evaluarea celor 1719 unităţi didactice au fost completate 7051 chestionare din 
care 6430 valide (în medie 3,38 chestionare valide/unitate didactică).   
 În ceea ce priveşte prelucrarea datelor, au fost excluse răspunsurile studenţilor care au 
declarat că au lipsit la mai mult de 5 cursuri la disciplina evaluată - de unde rezultă diferența 
dintre numărul total de chestionare completate și numărul de chestionare valide completate. În 
urma prelucrării datelor, au fost generate automat fişe individuale de rezultate, accesibile on-line 
cadrului didactic titular al cursului/seminarului,  conducerii facultăţii/universităţii pe baza contului 
şi parolei primite pentru aplicaţia Managementul Cercetării și studenților care au completat 
chestionarele, pe baza contului şi parolei primite pentru aplicaţia AcademicInfo. Acestea conţin 
mediile obţinute la fiecare dintre itemii chestionarului, procentul de răspunsuri de fiecare tip, o 
medie calculată pe baza celor doi itemi globali, precum şi media obţinută la aceiaşi itemi globali de 
către toate cadrele didactice evaluate din facultate, astfel încât fiecare profesor îşi poate compara 
propriile rezultate cu media la nivel de facultate (Anexa V). De asemenea, chestionarul a conținut și 
întrebări deschise, răspunsurile obținute fiind de asemenea disponibile cadrelor didactice, 
conducerii și studenților.  
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Tabelul 1.  Distribuţia pe facultăţi a cursurilor, seminariilor şi lucrărilor practice evaluate de către studenţi  în anul universitar 2012-2013, Semestrul II 

Nr. Facultate 
Licenţă Master Total 

discipline 
evaluate 

semestrul  I 

Nr. total 
chestionare 
completate 

Nr. 
chestionare 

valide  

Nr. mediu 
chestionare 

valide / disciplină 
evaluată Cursuri 

Seminarii / 
LP 

Cursuri 
Seminarii/ 

LP 

1. Facultatea de Matematică şi Informatică 60 42 13 11 126 304 294 2,33 

2. Facultatea de Fizică 18 13 7 3 41 65 61 1,49 

3. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 33 23 17 3 76 158 131 1,72 

4. Facultatea de Biologie şi Geologie 45 6 13 1 65 246 219 3,37 

5. Facultatea de Geografie 82 73 30 29 214 904 808 3,78 

6. Facultatea de Ştiinţa și Ingineria Mediului 14 14 1 - 29 73 60 2,07 

7. Facultatea de Istorie si Filosofie 63 25 19 11 118 230 214 1,81 

8. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe  ale Educaţiei 84 23 27 8 142 777 752 5,30 

9. Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 50 1 9 - 60 72 64 1,07 

10. Facultatea de Litere 32 19 1 1 53 78 73 1,38 

11. Facultatea de Teatru şi Televiziune 6 5 - - 11 12 12 1,09 

12. Facultatea de Drept 36 52 18 - 106 1821 1613 18,32 

13. Facultatea de Ştiinţe  Economice şi Gestiunea Afacerilor 80 77 18 10 185 746 698 3,77 

14. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 43 42 8 1 94 320 299 3,18 

15. Facultatea de Studii Europene 24 27 5 3 59 119 104 1,76 

16. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 42 18 31 - 91 194 179 1,97 

17. Facultatea de Business 21 21 10 6 58 460 386 6,66 

18. Facultatea de Teologie Ortodoxă 22 12 8 6 48 97 90 1,88 

19. Facultatea de Teologie Greco-Catolică 18 20 3 3 44 124 123 2,80 

20. Facultatea de Teologie Romano-Catolică 22 16 1 2 41 139 139 3,39 

21. Facultatea de Teologie Reformată 21 37 - - 58 112 111 1,91 

TOTAL 816 566 239 98 1719 7051 6430 3,38 

 
LP = Lucrare practică / Curs practic / Lucrare de Laborator, 
Nr. chestionare valide = chestionare completate de către studenți care au declarat că au lipsit de mai puțin de 5 ori la disciplina evaluată 
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Prezentarea instrumentelor de evaluare 

 
Chestionarele de evaluarea adresate studenţilor constituie un instrument important prin care 

se obţin informaţii privind conţinutul cursurilor şi calitatea predării. Evaluările studenţilor deservesc 
trei categorii de persoane: cadrele didactice, care utilizează evaluările studenţilor pentru a avea un 
feed-back asupra predării în scopul îmbunătăţirii cursurilor şi a metodelor de predare, studenţii, care 
folosesc informaţiile evaluărilor pentru a putea face o alegere eficientă a cursurilor şi conducerea, 
care poate folosi aceste informaţii comparative în cadrul managementului resurselor umane. Au fost 
elaborate patru forme distincte de chestionar:  

 Forma A - pentru evaluarea cursurilor la nivel licenţă (Anexa I); 
 Forma B - pentru evaluarea seminariilor/lucrărilor practice/laborator la nivel licenţă 

(Anexa II); 
 Forma A1 - pentru evaluarea cursurilor la nivel masterat (Anexa III); 
 Forma B1 - pentru evaluarea seminariilor/lucrărilor practice/laborator la nivel masterat 

(Anexa IV). 
 Instrumentele conţin scale de răspuns cu descriptori comportamentali cu referire la prestaţia 
didactică de nivel superior şi inferior, respondenţii fiind puşi să aleagă nivelul de realizare al 
fiecăruia dintre aceştia. Există trei categorii de itemi, care îndeplinesc funcţie  diagnostică, 
informativă şi normativă. Itemii normativi sunt itemi globali (generali) relevă opinia per ansamblu a 
studentului faţă de curs şi faţă de cadrul didactic şi permit comparaţii între cadrele didactice, având 
implicaţii în luarea deciziilor referitoare la personalul academic. Itemii specifici evaluează predarea 
la curs pe mai multe dimensiuni: planificarea şi organizarea cursului, conţinutul ştiinţific al 
cursului (claritatea, atractivitatea, utilitatea cursului), inter-relaţionarea cu studenţii 
(disponibilitatea cadrului didactic în relaţiile cu studenţi) şi implicarea activă a studenţilor în 
procesul de predare-învăţare. Informaţiile obţinute pe baza acestor itemi au implicaţii directe în 
îmbunătăţirea cursului şi a metodelor de predare, oferind feefback cadrului didactic cu privire la 
modul în care studenţii percep cursul şi activitatea acestuia la curs. Chestionarele dedicate nivelului 
masterat (A1 şi B1) conţin şi itemi specifici: „Cursul a oferit informaţii noi, a completat şi 
aprofundat cunoştinţele dobândite la nivel licenţă”- „Cursul nu mi-a oferit informaţii noi faţă de 
ceea ce ştiam deja, fiind mai degrabă o reluare a unei discipline predate la nivel licenţă”. Itemii 
socio-demografici oferă informaţii cu privire la prezenţa la curs a studenţilor, înrolarea simultană a 
acestora într-o altă formă de învăţământ, tipul de loc pe care studentul este înscris, media obţinută în 
anul universitar anterior, integrarea pe piaţa muncii şi genul respondenţilor. 

Formularul de evaluare conţine la final 3 întrebări deschise, prin care se urmăreşte 
identificarea punctele tari şi slabe ale cursului din perspectiva studenţilor, cât şi sugestii pentru 
îmbunătăţirea activităţii de predare la disciplina evaluată: 

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

2. Care au fost punctele slabe ale cursului, aspectele care v-au creat dificultăți în înțelegerea 
cunoștințelor predate? 

3. Ce sugestii aveți pentru îmbunătățirea cursului? 
 

 
Prezentarea procedurii de evaluare 

 
 Procesul de evaluare a debutat în anul 2001-2002 cu o facultate pilot, iar în prezent se 
realizează semestrial la toate facultăţile, urmărindu-se evaluarea, o dată pe semestru, a fiecărui 
cadru didactic la cel puțin unul dintre cursurile predate. Elaborarea instrumentelor de evaluare şi 
gestionare întregului proces revine Centrului pentru Managementul Calităţii. Începând cu anul 
universitar 2009-2010, odată cu lansarea aplicaţiei de evaluare on-line a cursurilor de către studenţi, 
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Departamentul de Informatizare  prin intermediul Centrului de Sisteme Informatice asigură suportul 
tehnic necesar bunei desfăşurări a procesului de evaluare.   

Atât studenţii cât şi profesorii sunt informaţi în prealabil asupra procedurii şi scopurilor 
evaluării. Se pune accent pe aspectul formativ, de îmbunătăţire continuă a cursurilor. Se subliniază 
caracterul anonim al răspunsurilor. Abaterile de la procedura standard de evaluare pot fi semnalate 
la adresa evaluarecursuri@staff.ubbcluj.ro.    

 
 Procedura de evaluare on-line cuprinde următorii paşi:   
1. Studentul intra in contul propriu accesând http://academicinfo.ubbcluj.ro/info și folosind datele 
de identificare:  
nume utilizator: Nume.PrenumeNrMatricol  
parola: CNP 
(Exemplu: user: Popescu.Elena123 parola: 28910101010) 
2. Studentul vizualizează conţinutul contractului de studii. 
3. În partea dreapta a fiecărei discipline cuprinse în contractul de studii se găsesc coloanele 
„Evaluare curs” respectiv „Evaluare seminar”. Studentul selectează opţiunile „Chestionar curs” si 
„Chestionar seminar”. 
4. Studentul completează chestionarele pentru fiecare curs si seminar la care a participat conform 
instrucţiunilor menţionate în aplicaţie. 
5. Studentul apasă „Trimite chestionar”. 

După expirarea perioadei de evaluare opţiunea de completare a chestionarelor devine 
inactivă. Aplicaţia de evaluare asigura anonimatul respondenţilor deoarece nu asociază datele de 
identificare cu un anumit răspuns. Rezultatele evaluării sunt disponibile cadrului didactic şi 
conducerii facultăţii/universităţii (decani, directori de departament), după încheierea sesiunii de 
examene. Începând cu acest semestru, studenții care au completat chestionare vor avea acces la 
rezultatele individuale ale cadrelor didactice pe care le-au evaluat, iar titulari de curs vor putea 
vizualiza rezultatele seminariștilor. În analiza şi interpretarea rezultatelor se procesează doar 
feedbackul acordat de studenţii care au participat la cel puţin jumătate din cursuri, astfel 
eliminându-se răspunsurile celor care nu au participat la suficiente cursuri pentru a-şi forma 
o părere asupra dimensiunilor activităţii de predare evaluate prin chestionarul utilizat. Pentru 
fiecare curs evaluat se calculează punctajul obţinut la fiecare din itemii chestionarului şi media la 
itemii globali. Fişa de rezultate individuală conţine şi media obţinută la itemii globali de către toate 
cadrele didactice evaluate din facultate, astfel încât fiecare cadru didactic îşi poate compara 
propriile rezultate cu media generală obţinută (Anexa V). De asemenea, începând cu semestrul I al 
anului universitar 2012-2013, aplicația AcademicInfo furniză pentru fiecare cadru didactic o fișă 
suplimentară cu răspunsurile studenților la întrebările deschise. 

 
Accesul la rezultatele evaluării 

 Cadrele didactice îşi pot vizualiza rezultatele accesând aplicaţia AcademicInfo 
(http://academicinfo.ubbcluj.ro/info/), cu ajutorul contului şi parolei primite pentru aplicaţia 
Managementul Cercetării.  
 Decanii, prodecanii şi directorii de departament pot consulta rezultatele individuale ale 
cadrelor didactice din facultatea/departamentul propriu, precum şi o sinteză a rezultatelor realizată 
pe facultate/semestru/tip de unitate evaluată, accesând aplicaţia AcademicInfo 
(http://academicinfo.ubbcluj.ro/info/), cu ajutorul contului şi parolei primite pentru aplicaţia 
Managementul Cercetării.  

Titulari de curs pot vizualiza rezultatele propriilor seminariști precum şi o sinteză a 
rezultatelor realizată pe facultate/semestru/tip de unitate evaluată, accesând aplicaţia AcademicInfo 
(http://academicinfo.ubbcluj.ro/info/), cu ajutorul contului şi parolei primite pentru aplicaţia 
Managementul Cercetării.  

Rectorul, prorectorii şi angajaţii Centrului pentru Managementul Calităţii pot consulta 
rezultatele individuale ale cadrelor didactice din întreaga universitate, precum şi o sinteză a 
rezultatelor realizată pe facultate/semestru/tip de unitate evaluată, accesând aplicaţia AcademicInfo 
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(http://academicinfo.ubbcluj.ro/info/), cu ajutorul contului şi parolei primite pentru aplicaţia 
Managementul Cercetării. 

Studenții care au completat chestionare de evaluare pentru un anumit curs/seminar pot 
vizualiza rezultatele individuale pentru respectivul curs/seminar, precum şi o sinteză a rezultatelor 
realizată pe facultate/semestru/tip de unitate evaluată, accesând aplicaţia AcademicInfo 
(http://academicinfo.ubbcluj.ro/info/), cu ajutorul datelor de identificare (nume utilizator: 
Nume.PrenumeNrMatricol; parola: CNP). 

 
 

Interpretarea rezultatelor pe facultate 
 

În stabilirea aspectelor pozitive la fiecare facultate au fost luaţi în considerare primii trei 
itemi cu cele mai mari medii prezentaţi în ordine descrescătoare, iar pentru aspectele mai puţin 
satisfăcătoare  - ultimii trei itemi cu cele mai mici medii, prezentaţi în ordine crescătoare. Dacă 
seminariile/cursurile unei facultăți au înregistrat medii mai mari sau egale cu 4,50 la toți itemii, s-a 
considerat că nu există aspecte nesatisfăcătoare pentru acel tip de curs sau seminar, la facultatea 
respectivă. 
  Includerea unei dimensiuni evaluate prin chestionar într-una din cele două categorii pe baza 
unei anumite medii s-a făcut prin raportarea strict la mediile facultăţii respective. De exemplu, o 
medie de 3,80 a fost considerată ca fiind mare la o facultate unde majoritatea mediilor s-au aflat sub 
valoare 4,  respectiv ca fiind mică, la o facultatea la care mediile au depăşit frecvent valoarea 4,50. 
Calcularea mediilor şi includerea dimensiunilor în categorii se realizează automat, cu ajutorul 
aplicaţiei de evaluare on-line. 

În mod similar, numărul mediu de chestionare completate pentru o anumită unitate didactică 
trebuie analizat în relaţie cu numărul mediu de studenţi înscrişi la cursurile facultății respectivă. 
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1. FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI  INFORMATICĂ 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri Seminarii / 
Lucrări  

Total 
C+S+LP Total 

L+M 
304 294 2,33 L M L M L M 

60 13 42 11 102 24 126 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,12 

Aspecte pozitive Media 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților  

4,48 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,45 

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

4,39 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

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

3,97 

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

4,01 

12. Per ansamblu, acest curs a fost foarte bun, l-aș recomanda și altor 
studenți 

4,08 

EMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,12 

Aspecte pozitive Media 

6. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată)  

4,51 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări 

4,47 

2. Cadrul didactic a evidențiat legătura existentă între obiectivele și 
conținutul seminarului și cursul de care aparține 

4,39 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

 11. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate) 

3,98 

9. A folosit diverse metode și materiale didactice care mi-au facilitat 
învățarea 

4,07 

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

4,15 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,76 
 

Aspecte pozitive Media 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor

4,96 

6. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a masteranzilor  

4,88 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora   

4,81 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea egală sau mai mare de 4,54 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

4,85 

Aspecte pozitive Media 

6. Sarcinile de lucru și procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate  

4,93 

14. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru  

4,93 

16. Per ansamblu, am avut multe de învățat de la acest seminar și l-aș 
recomanda și altor studenți  

4,93 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea egală sau mai mare de 4,79. 
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2. FACULTATEA DE FIZICĂ 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 

65 61 1,49 L M L M L M 

18 7 13 3 31 10 41 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

3,69 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,24 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților  

4,23 

3. Cadrul didactic ne-a arătat cum și în ce contexte pot fi folosite 
cunoștințele și competentele dobândite 

4,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora 

3,33 

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

3,57 

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

3,62 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
3,68 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări   

4,62 

12. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în pregătirea și cunoștințele 
sale 

4,38 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discută la seminar  

4,31 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

9. A folosit diverse metode și materiale didactice care mi-au facilitat 
învățarea 

3,75 

11. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate)

3,75 

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

3.80 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

5,00 
 

Aspecte pozitive Media 

1. Cursul a fost foarte interesant, mi-a stimulat interesul pentru acest 
domeniu 

 5,00 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora 

5,00 

3. Cursul a îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicațiile practice și am 
înțeles în ce contexte pot fi ele folosite 

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea egală sau mai mare de 4,75. 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

5,00 

Aspecte pozitive Media 

1. Seminarul a fost foarte interesant, mi-a stimulat interesul pentru acest 
domeniu  

4,70 

2. Cadrul didactic a evidențiat legătura dintre conținutul seminarului și 
cursul de care aparține, marcând totuși diferența dintre acestea 

4,56 

3. Seminarul a oferit cunoștințe practice și ni s-a explicat în ce contexte 
pot fi folosite acestea 

4,50 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea 5,00. 
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3. FACULTATEA DE CHIMIE ȘIINGINERIE CHIMICĂ 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri Seminarii / 
Lucrări  

Total 
C+S+LP Total 

L+M 158 131 1,72 L M L M L M 

33 17 23 3 56 20 76 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,20 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,78 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora  

4,68 

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

4,63 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

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

3,78 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,08 

12. Per ansamblu, acest curs a fost foarte bun, l-as recomanda și altor 
studenți 

4,17 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

3,96 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări 

4,34 

6. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată) 

4,16 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discută la seminar 

4,16 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

 9. A folosit diverse metode și materiale didactice care mi-au facilitat 
învățarea

3,42 

11. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate) 

3,66 

5. Sarcinile de lucru și procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate 

3,72 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,37 
 

Aspecte pozitive Media 

5. Cursul a oferit informații noi, a completat și aprofundat cunoștințele 
dobândite la nivel licență 

4,74 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor  

4,74 

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

4,71 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

10. A folosit metode de predare si materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,24 

6. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a masteranzilor  

4,35 

12. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
masteranzilor (parcurgerea bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

4,44 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

3,75 

Aspecte pozitive Media 

7. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toata materia planificată)  

4,88 

2. Cadrul didactic a evidențiat legătura dintre conținutul seminarului și 
cursul de care aparține, marcând totuși diferența dintre acestea 

4,40 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări  

4,40 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

 14. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru 

3,00 

11. A insistat pe conținuturile de informație care noua ni s-au părut 
dificile (a folosit exemple concrete, a reluat sau reformulat explicațiile) 

3,60 

 12. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate 

3,60 
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4. FACULTATEA DE BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 246 219 3,37 L M L M L M 

45 13 6 1 51 14 65 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,27 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților   

4,60 

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

4,48 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților  

4,44 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

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

4,00 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,08 

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

4,17 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,00 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări   

4,86 

5. Sarcinile de lucru și procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate  

4,71 

6. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată)  4,57 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

11. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate) 

3,29 

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

3,71 

15. Per ansamblu, am avut multe de învățat de la acest seminar și l-aș 
recomanda și altor studenți 

4,00 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,48 
 

Aspecte pozitive Media 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor  

4,78 

9. Cadrul didactic ne-a încurajat să participăm activ, ă problematizăm 
ceea ce se discută la curs  

4,73 

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

4,69 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

 10. A folosit metode de predare si materiale didactice variate care mi-
au facilitat învățarea 

4,27 

12. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
masteranzilor (parcurgerea bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

4,35 

 3. Cursul a îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicațiile practice și am 
înțeles în ce contexte pot fi ele folosite 

4,36 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

4,67 

Aspecte pozitive Media 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări  

5,00 

13. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în pregătirea și cunoștințele 
sale  

5,00 

7. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toata materia planificată)  

4,83 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea egală sau mai mare de 4,50. 
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5. FACULTATEA DE GEOGRAFIE 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 904 808 3,78 L M L M L M 

82 30 73 29 155 59 241 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,57 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,59 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților  

4,51 

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

4,50 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

11. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
studenților (studiul bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

4,25 

 9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,27 

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

4,33 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,55 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări   

4,57 

6. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată)  

4,55 

4. A punctat clar ideile principale ale fiecărui seminar, ceea ce a facilitat 
înțelegerea conținutului   

4,54 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

9. A folosit diverse metode și materiale didactice care mi-au facilitat 
învățarea 

4,35 

  13. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru 

4,38 

 11. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate) 

4,44 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,36 
 

Aspecte pozitive Media 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor

4,57 

6. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a masteranzilor  

4,54 

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

4,53 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

12. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
masteranzilor (parcurgerea bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

4,18 

14. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru 

4,22 

 3. Cursul a îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicațiile practice și am 
înțeles în ce contexte pot fi ele folosite 

4,29 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

4,36 

Aspecte pozitive Media 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări  

4,57 

6. Sarcinile de lucru și procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate  

4,54 

7. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată) 

4,53 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

12. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate) 

4,18 

14. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru 

4,22 

3. Seminarul a oferit cunoștințe practice și ni s-a explicat în ce contexte 
pot fi folosite acestea 

4,29 
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6. FACULTATEA DE ŞTIINŢA ȘI INGINERIA MEDIULUI 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 73 60 2,07 L M L M L M 

14 1 14 0 28 1 29 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,44 

Aspecte pozitive Media 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să problematizăm ceea ce se 
discuta la curs

4,81 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,76 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților  

4,73 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

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

4,39 

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

4,45 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea

4,45 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,58 

Aspecte pozitive Media 

6. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată)  

4,78 

3. Cadrul didactic ne-a informat cum și în ce contexte pot fi folosite 
cunoștințele și competențele dobândite 

4,75 

5. Sarcinile de lucru și procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate  

4,75 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea egală sau mai mare de 4,62. 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

5,00 
 

Aspecte pozitive Media 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora   

5,00 

4. Ideile principale ale conținutului predat la fiecare curs au fost clar 
prezentate și bine punctate   

5,00 

6. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a masteranzilor  

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

 3. Cursul a îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicațiile practice și am 
înțeles în ce contexte pot fi ele folosit 

4,00 

Toți ceilalți itemi au medii cu valori egale sau mai mari de 4,50! 
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7. FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 230 214 1,81 L M L M L M 

63 19 25 11 88 30 118 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,32 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,58 

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

4,45 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților  

4,43 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

11. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
studenților (studiul bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

3,95 

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

4,18 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,25 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,43 

Aspecte pozitive Media 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discută la seminar  

4,66 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări   

4,59 

5. Sarcinile de lucru și procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate  

4,56 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

3. Cadrul didactic ne-a informat cum și în ce contexte pot fi folosite 
cunoștințele și competențele dobândite 

4,23 

13. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru 

4,29 

15. Per ansamblu, am avut multe de învățat de la acest seminar și l-aș 
recomanda și altor studenți 

4,38 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,37 
 

Aspecte pozitive Media 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor  

4,65 

6. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a masteranzilor  

4,47 

15. Per ansamblu, profesorul a fost foarte bun și as dori să particip și la 
alte cursuri predate de acesta  

4,47 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

3. Cursul a îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicațiile practice și am 
înțeles în ce contexte pot fi ele folosite 

4,03 

10. A folosit metode de predare si materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,21 

12. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
masteranzilor (parcurgerea bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

4,24 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

4,65 

Aspecte pozitive Media 

13. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în pregătirea și cunoștințele 
sale  

4,81 

14. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru  

4,67 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări  

4,62 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

12. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate) 

4,00 

3. Seminarul a oferit cunoștințe practice și ni s-a explicat în ce contexte 
pot fi folosite acestea 

4,06 

5. Seminarul a oferit informații noi, a completat si aprofundat 
cunoștințele dobândite la nivel licență  

4,25 
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8. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 777 752 5,30 L M L M L M 

84 27 23 8 107 35 142 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,40 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,61 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să problematizăm ceea ce se 
discută la curs  

4,61 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților  

4,56 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,37 

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

4,47 

 12. Per ansamblu, acest curs a fost foarte bun, l-aș recomanda și altor 
studenți 

4,47 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,53 

Aspecte pozitive Media 

12. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în pregătirea și cunoștințele 
sale 

4,60 

6. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată)  

4,59 

11. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate) 

4,59 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

9. A folosit diverse metode ș materiale didactice care mi-au facilitat 
învățarea 

4,38 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discută la seminar  

4,48 

 13. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru 

4,48 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,62 
 

Aspecte pozitive Media 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor  

4,75 

9. Cadrul didactic ne-a încurajat să participăm activ, să problematizăm 
ceea ce se discută la curs  

4,71 

10. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea   

4,65 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

12. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
masteranzilor (parcurgerea bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

4,42 

Toți ceilalți itemi au medii cu valori egale sau mai mari de 4,54! 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

4,75 

Aspecte pozitive Media 

9. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discută la seminar  

4,90 

5. Seminarul a oferit informații noi, a completat și aprofundat 
cunoștințele dobândite la nivel licență 

4,82 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii si îndrumări  

4,82 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

12. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate) 

3,82 

4. A punctat clar ideile principale ale fiecărui seminar, ceea ce a facilitat 
înțelegerea conținutului 

4,18 

2. Cadrul didactic a evidențiat legătura dintre conținutul seminarului și 
cursul de care aparține, marcând totuși diferența dintre acestea 

4,27 
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9. FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 72 64 1,07 L M L M L M 

50 9 1 0 51 9 60 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

3,69 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților

4,22 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să problematizăm ceea ce se 
discuta la curs  

4,09 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților  

3,94 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

3,39 

11. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
studenților (studiul bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

3,55 

12. Per ansamblu, acest curs a fost foarte bun, l-aș recomanda și altor 
studenți

3,59 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,82 

Aspecte pozitive Media 

2. Cadrul didactic a evidențiat legătura existentă între obiectivele și 
conținutul seminarului și cursul de care aparține conținutului 

5,00 

3. Cadrul didactic ne-a informat cum și în ce contexte pot fi folosite 
cunoștințele și competențele dobândite  

5,00 

4. A punctat clar ideile principale ale fiecărui seminar, ceea ce a facilitat 
înțelegerea conținutului   

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

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

4,00 

Toți ceilalți itemi au media 5,00!  

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

3,55 
 

Aspecte pozitive Media 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor  

3,80 

6. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a masteranzilor  

3,70 

13. Prin metoda de evaluare stabilită pentru acest curs se va asigura 
verificarea corecta a performanței reale a masteranzilor  

3,70 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

1. Cursul a fost foarte interesant, mi-a stimulat interesul pentru acest 
domeniu 

3,00 

14. Per ansamblu, acest curs a fost foarte bun, l-aș recomanda și altor 
masteranzi 

3,10 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora 

3,32 
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10. FACULTATEA DE LITERE 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 78 73 1,38 L M L M L M 

32 1 19 1 51 2 53 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,19 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,60 

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

4,49 

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

4,43 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

11. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
studenților (studiul bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

3,79 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,04 

3. Cadrul didactic ne-a arătat cum și în ce contexte pot fi folosite 
cunoștințele și competențele dobândite 

4,15 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,35 

Aspecte pozitive Media 

5. Sarcinile de lucru și procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate 

4,72 

12. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în pregătirea și cunoștințele 
sale 

4,71 

6. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată)  

4,68 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

15. Per ansamblu, am avut multe de învățat de la acest seminar și l-aș 
recomanda și altor studenți 

4,24 

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

4,32 

14. Per ansamblu, cadrul didactic a fost foarte bun, m-a ajutat mult în 
înțelegerea materiei 

4,36 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

5,00 
 

Aspecte pozitive Media 

1. Cursul a fost foarte interesant, mi-a stimulat interesul pentru acest 
domeniu

5,00 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora 

5,00 

3. Cursul a îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicațiile practice și am 
înțeles în ce contexte pot fi ele folosite   

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

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

3,00 

10. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,00 

 Toți ceilalți itemi au media 5,00! 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

5,00 

Aspecte pozitive Media 

1. Seminarul a fost foarte interesant, mi-a stimulat interesul pentru acest 
domeniu 

5,00 

2. Cadrul didactic a evidențiat legătura dintre conținutul seminarului și 
cursul de care aparține, marcând totuși diferența dintre acestea 

5,00 

3. Seminarul a oferit cunoștințe practice și ni s-a explicat în ce contexte 
pot fi folosite acestea  

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea 5,00. 
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11. FACULTATEA DE TEATRU ŞI TELEVIZIUNE 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 12 12 1,09 L M L M L M 

6 0 5 0 11 0 11 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,33 

Aspecte pozitive Media 

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

4,71 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,57 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților 

4,43 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

3. Cadrul didactic ne-a arătat cum și în ce contexte pot fi folosite 
cunoștințele și competențele dobândite 

4,14 

 2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora 

4,29 

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

4,29 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

3,80 

Aspecte pozitive Media 

3. Cadrul didactic ne-a informat cum și în ce contexte pot fi folosite 
cunoștințele și competențele dobândite  

4,00 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări 

4,00 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discută la seminar  

4,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

13. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru 

3,80 

14. Per ansamblu, cadrul didactic a fost foarte bun, m-a ajutat mult în 
înțelegerea materiei 

3,80 

15. Per ansamblu, am avut multe de învățat de la acest seminar și l-aș 
recomanda și altor studenți 

3,80 
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12. FACULTATEA DE DREPT 

Observaţii: Facultatea de Drept a utilizat propria aplicație pentru evaluare a cursurilor de către studenți, diferită de 
AcademicInfo, dar s-au folosit aceleași chestionare de evaluare.  Au fost evaluate cursuri și seminarii de la nivel licență, 
precum și cursuri de la nivel masterat. 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 1821 1613 18,32 L M L M L M 

36 18 52 0 88 18 106 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,18 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,53 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților

4,41 

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

4,29 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

11. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
studenților (studiul bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

3,86 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

3,88 

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

4,16 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,37 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări

4,65 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discută la seminar  

4,58 

12. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în pregătirea şi cunoştinţele 
sale 

4,48 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

9. A folosit diverse metode și materiale didactice care mi-au facilitat 
învățarea

4,06 

11. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate) 

4,10 

13. Aprecierile, comentariile şi notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru 

4,23 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,51 
 

Aspecte pozitive Media 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor 

4,71 

9. Cadrul didactic ne-a încurajat să participăm activ, să problematizăm 
ceea ce se discută la curs 

4,68 

6. Cadrul didactic ne-a comunicat clar şi din timp procedura şi criteriile 
de evaluare a masteranzilor 

4,64 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

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

4,17 

10. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,20 

13. Prin metoda de evaluare stabilită pentru acest curs se va asigura 
verificarea corectă a performanţei reale a masteranzilor 

4,26 
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13. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 746 698 3,77 L M L M L M 

80 18 77 10 157 28 185 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,20 

Aspecte pozitive Media 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților  

4,57 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,57 

3. Cadrul didactic ne-a arătat cum și în ce contexte pot fi folosite 
cunoștințele și competențele dobândite 

4,44 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,26 

11. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
studenților (studiul bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

4,26 

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

4,31 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,38 

Aspecte pozitive Media 

5. Sarcinile de lucru și procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate   

4,60 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări 

4,57 

12. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în pregătirea și cunoștințele 
sale  

4,54 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

9. A folosit diverse metode și materiale didactice care mi-au facilitat 
învățarea 

4,32 

11. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate) 

4,36 

13. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru 

4,44 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,30 
 

Aspecte pozitive Media 

3. Cursul a îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicațiile practice și am 
înțeles în ce contexte pot fi ele folosite 

4,58 

1. Cursul a fost foarte interesant, mi-a stimulat interesul pentru acest 
domeniu 

4,53 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor  

4,53 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

5. Cursul a oferit informații noi, a completat li aprofundat cunoștințele 
dobândite la nivel licență

4,42 

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

4,42 

13. Prin metoda de evaluare stabilită pentru acest curs se va asigura 
verificarea corecta a performanței reale a masteranzilor 

4,42 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

4,40 

Aspecte pozitive Media 

6. Sarcinile de lucru si procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate  

5,00 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări

5,00 

9. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discută la seminar  

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

 2. Cadrul didactic a evidențiat legătura dintre conținutul seminarului și 
cursul de care aparține, marcând totuși diferența dintre acestea 

4,44 

Toți ceilalți itemi au medii cu valori egale sau mai mari de 4,56! 
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14. FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri Seminarii / 
Lucrări  

Total 
C+S+LP Total 

L+M 320 299 3,18 L M L M L M 

43 8 42 1 85 9 94 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,42 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,55 

3. Cadrul didactic ne-a arătat cum și în ce contexte pot fi folosite 
cunoștințele și competențele dobândite  

4,54 

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

4,53 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

11. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
studenților (studiul bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

4,23 

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

4,24 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,29 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,59 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări 

4,76 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discuta la seminar 

4,75 

2. Cadrul didactic a evidențiat legătura existentă între obiectivele și 
conținutul seminarului și cursul de care aparține  

4,70 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea egală sau mai mare de 4,53. 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,42 
 

Aspecte pozitive Media 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor  

5,00 

6. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a masteranzilor  

4,86 

9. Cadrul didactic ne-a încurajat să participăm activ, să problematizăm 
ceea ce se discută la curs  

4,71 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

12. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
masteranzilor (parcurgerea bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

3,86 

13. Prin metoda de evaluare stabilită pentru acest curs se va asigura 
verificarea corecta a performanței reale a masteranzilor 

3,86 

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

4,00 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

5,00 

Aspecte pozitive Media 

 1. Seminarul a fost foarte interesant, mi-a stimulat interesul pentru acest 
domeniu 

5,00 

2. Cadrul didactic a evidențiat legătura dintre conținutul seminarului și 
cursul de care aparține, marcând totuși diferența dintre acestea   

5,00 

3. Seminarul a oferit cunoștințe practice și ni s-a explicat în ce contexte 
pot fi folosite acestea 

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea 5,00. 
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15. FACULTATEA DE STUDII EUROPENE 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 119 104 1,76 L M L M L M 

24 5 27 3 51 8 59 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

3,78 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,16 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să problematizăm ceea ce se 
discuta la curs  

4,07 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților  

3,95 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

3,47 

12. Per ansamblu, acest curs a fost foarte bun, l-aș  recomanda și altor 
studenți 

3,56 

11. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
studenților (studiul bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

3,57 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,10 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări 

4,66 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discută la seminar 

4,60 

5. Sarcinile de lucru și procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate  

4,52 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

 6. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată) 

4,24 

 13. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru 

4,26 

14. Per ansamblu, cadrul didactic a fost foarte bun, m-a ajutat mult în 
înțelegerea materiei

4,26 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

3,90 
 

Aspecte pozitive Media 

6. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a masteranzilor  

5,00 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor  

4,80 

4. Ideile principale ale conținutului predat la fiecare curs au fost clar 
prezentate și bine punctate   

4,60 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

10. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

3,40 

14. Per ansamblu, acest curs a fost foarte bun, l-aș recomanda și altor 
masteranzi 

3,60 

12. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
masteranzilor (parcurgerea bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

3,80 



 32

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

3,33 

Aspecte pozitive Media 

6. Sarcinile de lucru și procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate  

4,67 

5. Seminarul a oferit informații noi, a completat și aprofundat 
cunoștințele dobândite la nivel licență  

4,33 

7. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată)  

4,33 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

14. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru 

3,00 

 15. Per ansamblu, cadrul didactic a fost foarte bun, m-a ajutat mult în 
înțelegerea materiei 

3,33 

 16. Per ansamblu, am avut multe de învățat de la acest seminar și l-aș 
recomanda și altor studenți 

3,33 
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16. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 194 179 1,97 L M L M L M 

42 31 18 0 60 31 91 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,20 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,52 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților   

4,37 

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

4,31 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

3,98 

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

4,01 

12. Per ansamblu, acest curs a fost foarte bun, l-aș recomanda și altor 
studenți 

4,11 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,01 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări 

4,61 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discută la seminar 

4,54 

6. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată)  

4,37 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

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

3,96 

 15. Per ansamblu, am avut multe de învățat de la acest seminar și l-aș 
recomanda și altor studenți 

4,02 

 4. A punctat clar ideile principale ale fiecărui seminar, ceea ce a 
facilitat înțelegerea conținutului 

4,04 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,48 
 

Aspecte pozitive Media 

13. Prin metoda de evaluare stabilită pentru acest curs se va asigura 
verificarea corectă a performanței reale a masteranzilor  

4,74 

10. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea   

4,69 

9. Cadrul didactic ne-a încurajat să participăm activ, să problematizăm 
ceea ce se discută la curs 

4,66 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

 3. Cursul a îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicațiile practice și am 
înțeles în ce contexte pot fi ele folosite 

4,37 

 4. Ideile principale ale conținutului predat la fiecare curs au fost clar 
prezentate si bine punctate 

4,46 

Toți ceilalți itemi au medii cu valori egale sau mai mari de 4,57! 
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17. FACULTATEA DE BUSINESS 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 460 386 6,66 L M L M L M 

21 10 21 6 42 16 58 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,09 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,67 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților  

4,55 

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

4,44 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

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

4,16 

  11. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
studenților (studiul bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

4,19 

3. Cadrul didactic ne-a arătat cum și în ce contexte pot fi folosite 
cunoștințele și competentele dobândite 

4,32 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,43 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări 

4,62 

12. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în pregătirea și cunoștințele 
sale  

4,58 

11. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate)  

4,53 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

13. Aprecierile, comentariile și notele date pe parcurs au fost utile, 
facilitând progresul nostru 

4,38 

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

4,44 

3. Cadrul didactic ne-a informat cum și în ce contexte pot fi folosite 
cunoștințele și competentele dobândite 

4,45 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,75 
 

Aspecte pozitive Media 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor  

5,00 

5. Cursul a oferit informații noi, a completat și aprofundat cunoștințele 
dobândite la nivel licență 

4,95 

6. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a masteranzilor 

4,95 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea egală sau mai mare de 4,55! 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

4,66 

Aspecte pozitive Media 

 2. Cadrul didactic a evidențiat legătura dintre conținutul seminarului și 
cursul de care aparține, marcând totuși diferența dintre acestea 

5,00 

6. Sarcinile de lucru și procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate  

5,00 

7. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată) 

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea egală sau mai mare de 4,80! 
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18. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 97 90 1,88 L M L M L M 

22 8 12 6 34 14 48 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,08 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,52 

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

4,48 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora 

4,39 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

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

3,94 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților 

4,06 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,10 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

3,14 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări 

4,70 

8. Ne-a încurajat sa participam activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discută la seminar  

4,40 

12. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în pregătirea și cunoștințele 
sale  

4,40 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

5. Sarcinile de lucru si procedura de evaluare a studenților au fost clar 
prezentate 

3,20 

4. A punctat clar ideile principale ale fiecărui seminar, ceea ce a facilitat 
înțelegerea conținutului 

3,30 

15. Per ansamblu, am avut multe de învățat de la acest seminar și l-aș 
recomanda și altor studenți 

3,60 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,56 
 

Aspecte pozitive Media 

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

4,71 

5. Cursul a oferit informații noi, a completat și aprofundat cunoștințele 
dobândite la nivel licență 

4,66 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
masteranzilor

4,65 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

13. Prin metoda de evaluare stabilită pentru acest curs se va asigura 
verificarea corecta a performanței reale a masteranzilor 

4,39 

10. A folosit metode de predare și materiale didactice variate, care mi-
au facilitat învățarea 

4,45 

12. Cursul a solicitat implicare activă și studiu susținut din partea 
masteranzilor (parcurgerea bibliografiei, proiecte, referate, prezentări) 

4,48 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

5,00 

Aspecte pozitive Media 

2. Cadrul didactic a evidențiat legătura dintre conținutul seminarului și 
cursul de care aparține, marcând totuși diferența dintre acestea   

5,00 

3. Seminarul a oferit cunoștințe practice și ni s-a explicat în ce contexte 
pot fi folosite acestea  

5,00 

4. A punctat clar ideile principale ale fiecărui seminar, ceea ce a facilitat 
înțelegerea conținutului  

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea egală sau mai mare de 4,91. 
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19. FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 124 123 2,8 L M L M L M 

18 3 20 3 38 6 44 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,91 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,97 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora  

4,94 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să problematizăm ceea ce se 
discută la curs  

4,94 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea egală sau mai mare de 4,76. 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,89 

Aspecte pozitive Media 

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

4,94 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la întrebările studenților, 
să dea sugestii și îndrumări 

4,94 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizăm ceea ce se discută la seminar  

4,94 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea egală sau mai mare de 4,88. 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
5,00 

 

Aspecte pozitive Media 

1. Cursul a fost foarte interesant, mi-a stimulat interesul pentru acest 
domeniu   

5,00 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora 

5,00 

3. Cursul a îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicațiile practice și am 
înțeles în ce contexte pot fi ele folosite 

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea 5,00. 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

5,00 

Aspecte pozitive Media 

1. Seminarul a fost foarte interesant, mi-a stimulat interesul pentru acest 
domeniu  

5,00 

 2. Cadrul didactic a evidențiat legătura dintre conținutul seminarului și 
cursul de care aparține, marcând totuși diferența dintre acestea 

5,00 

3. Seminarul a oferit cunoștințe practice și ni s-a explicat în ce contexte 
pot fi folosite acestea 

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea 5,00. 
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20. FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 139 139 3,39 L M L M L M 

22 1 16 2 38 3 41 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,43 

Aspecte pozitive Media 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,48 

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar și din timp procedura și criteriile 
de evaluare a studenților  

4,47 

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

4,45 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

12. Per ansamblu, acest curs a fost foarte bun, l-aș recomanda și altor 
studenți 

4,37 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora 

4,39 

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

4,39 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,36 

Aspecte pozitive Media 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem întrebări și să 
problematizam ceea ce se discută la seminar  

4,51 

9. A folosit diverse metode și materiale didactice care mi-au facilitat 
învățarea  

4,47 

12. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în pregătirea și cunoștințele 
sale  

4,47 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

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

4,39 

2. Cadrul didactic a evidențiat legătura existentă între obiectivele și 
conținutul seminarului și cursul de care aparține  

4,39 

14. Per ansamblu, cadrul didactic a fost foarte bun, m-a ajutat mult în 
înțelegerea materiei 

4,39 

CURSURI 
 

MASTERAT 

 
Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

5,00 
 

Aspecte pozitive Media 

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate și s-a urmărit îndeaproape 
îndeplinirea acestora

5,00 

4. Ideile principale ale conținutului predat la fiecare curs au fost clar 
prezentate și bine punctate 

5,00 

5. Cursul a oferit informații noi, a completat și aprofundat cunoștințele 
dobândite la nivel licență 

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

 3. Cursul a îmbinat cunoștințele teoretice cu aplicațiile practice și am 
înțeles în ce contexte pot fi ele folosite 

4,00 

 1. Cursul a fost foarte interesant, mi-a stimulat interesul pentru acest 
domeniu 

4,25 

10. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,25 
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SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

MASTERAT 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 15 şi 

16: 
 

5,00 

Aspecte pozitive Media 

1. Seminarul a fost foarte interesant, mi-a stimulat interesul pentru acest 
domeniu  

5,00 

3. Seminarul a oferit cunoștințe practice și ni s-a explicat în ce contexte 
pot fi folosite acestea  

5,00 

7. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a întârziat, a terminat de 
parcurs toată materia planificată) 

5,00 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

5. Seminarul a oferit informații noi, a completat și aprofundat 
cunoștințele dobândite la nivel licență 

4,33 

Toți ceilalți itemi au medii cu valori egale sau mai mari de 4,67! 
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21. FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ 

 
Unităţi didactice evaluate 

L = nivel licenţă,  M = nivel masterat 

Număr total 
chestionare 
completate 

Număr 
chestionare valide 

completate 

Medie chestionare 
valide / unitate 

evaluată 

Cursuri 
Seminarii / 

Lucrări  
Total 

C+S+LP Total 
L+M 112 111 1,91 L M L M L M 

21 0 37 0 58 0 58 

CURSURI 
 

LICENŢĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 12 şi 

13: 
 

4,49 

Aspecte pozitive Media 

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

4,71 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la nelămuririle 
studenților  

4,69 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să problematizăm ceea ce se 
discută la curs  

4,63 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

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

4,29 

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

4,33 

9. A folosit metode de predare și materiale didactice variate care mi-au 
facilitat învățarea 

4,43 

SEMINARII/ 
LUCRĂRI 

PRACTICE 
 

LICENȚĂ 

Media pe 
facultate 

calculată pe 
baza itemilor 
globali 14 şi 

15: 
 

4,67 

Aspecte pozitive Media 

2. Cadrul didactic a evidențiat legătura existenta între obiectivele și 
conținutul seminarului și cursul de care aparține 

4,77 

12. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în pregătirea și cunoștințele 
sale  

4,76 

11. Seminarul a solicitat efort și implicare activă din partea studenților 
(studiul bibliografiei, prezentări, proiecte, referate)  

4,72 

Aspecte mai puţin pozitive Media 

Nu există! Toate mediile au valoarea egală sau mai mare de 4,50. 
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Concluzii 

 
 

Media chestionarelor completate pentru un curs/seminar este una scăzută în comparaţie cu 
evaluările realizate cu ajutorul formularelor tipărite. Acest fenomen poate avea explicaţii multiple.  

Pe de o parte,  aplicaţia de evaluare on-line a oferit posibilitatea evaluării unui număr mai 
mare de cursuri şi seminarii în condiţiile în care numărul de studenţi care frecventează (şi 
evaluează) cursurile a rămas relativ constant.  

În al doilea rând, evaluarea on-line a cursurilor şi seminariilor este o experienţă nouă pentru 
studenţi. Succesul evaluării a depins, în mare măsură, de promovarea evaluării la nivel de facultate. 
Cele mai multe chestionare au fost completate la Facultatea de Drept - 1821, media de răspunsuri 
valide pe unitatea evaluată fiind mare (18,32), în comparație cu următoarea valoare înregistrată - 
6,66, în cadrul Facultății de Business. Deoarece evaluarea cursurilor de către studenți la Facultatea 
de Drept fost o inițiativă internă, a conducerii facultății și s-a bucurat de sprijinul acesteia, putem 
trage concluzia ca implicarea cadrelor didactice în cadrul facultăților este esențială pentru succesul 
evaluărilor on-line.  
 Există anumite aspecte care se plasează în topul preferinţei studenţilor, la mai multe dintre 
facultăţile incluse în procesul de evaluare. Disponibilitatea cadrului didactic de a răspunde 
întrebărilor şi nelămuririlor studenţilor este trăsătura de care aceştia sunt cel mai adesea mulţumiţi, 
indiferent că este vorba de curs sau seminar, la nivel licenţă sau la nivel masterat. Alte aspecte de 
care studenţii sunt în general mulţumiţi vizează utilizarea eficientă a timpului alocat 
cursului/seminarului, şi comunicare clară, din timp, a sarcinilor, procedurilor şi criteriilor de 
evaluare. Un anumit pattern de răspuns este uşor de identificat şi în cazul dimensiunilor considerate 
de către studenţi nesatisfăcătoare. Calitatea metodelor de predare şi a materialelor didactice 
utilizate respectiv Slaba solicitare efortului susţinut şi a  implicării active au fost apreciate în mod 
constant mai puţin pozitiv.  
 Apariţia unor modele de răspuns, care se aplică la majoritatea facultăţilor, se poate datora 
realităţii pe care o vizează instrumentul de evaluare şi pe care încearcă să o descrie, dar în acelaşi 
timp poate fi pusă, cel puţin într-o anumită măsură şi pe seama unei erori induse chiar de către 
instrument, de modul în care acesta este construit. În plus, se lucrează cu medii, chiar cu medii ale 
mediilor în cazul mediilor globale calculate pe facultate, de unde şi slaba discriminare între 
rezultatele facultăţilor.  
  
 
   
 



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  

 

ANEXA I 



CHESTIONAR DE EVALUARE 
A  SEMINARIILOR/LUCRĂRILOR PRACTICE DE CĂTRE STUDENŢI. Forma B. 

Cadru didactic_______________________________Seminar_______________________________________Secţia ________________________   

Următoarele întrebări evaluează diferite aspecte ale seminarului/lucrării practice de laborator. 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. Seminarul a fost foarte interesant, mi-a stimulat 
curiozitatea pentru această disciplină 5  4  3  2  1 

 

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

 

2. Cadrul didactic a evidenţiat legătura existentă între 
obiectivele şi conţinutul seminarului şi cursul de care 

aparţine 
5  4  3  2  1 

 

Nu s-a stabilit legătura între obiectivele şi 

conţinutul seminarului şi cursul de care acesta 

aparţine 
 

3. Cadrul didactic ne-a informat cum şi în ce contexte 

pot fi folosite cunoştinţele şi competenţele dobândite 5  4  3  2  1 
 

Nu a discutat cum şi în ce fel de contexte se pot 

folosi competenţele dezvoltate la curs 
 

4. A punctat clar ideile principale ale fiecărui seminar, 
ceea ce a facilitat înţelegerea conţinutului 5  4  3  2  1 

 

Ideile importante ale seminarului au fost greu de 
identificat, seminarul neavând un fir roşu 

 

5. Sarcinile de lucru şi procedura de evaluare a 
studenţilor au fost clar prezentate 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 seminarului (nu a 
întârziat, a terminat de parcurs toată materia 
planificată) 

5  4  3  2  1 
 

A pierdut mult timp din seminar cu aspecte 
administrative sau venind cu întârziere 

 

7. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la 
întrebările studenţilor, să dea sugestii şi îndrumări 

 

5  4  3  2  1 
 

Cadrul didactic nu a răspuns la întrebările şi 

nelămuririle individuale ale studenţilor 
 

8. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem 

întrebări şi să problematizăm  ceea ce se discută la 

seminar 
5  4  3  2  1 

 

Nu a încurajat exprimarea liberă, intervenţiile şi 

întrebările studenţilor pe parcursul cursului 
 

9. A folosit diverse metode şi materiale didactice care 

mi-au facilitat învăţarea 5  4  3  2  1 
 

Metodele şi materialele folosite au fost puţine şi nu 

m-au ajutat să înţeleg  problematica abordata. 
 

10. A insistat pe conţinuturile de informaţie care nouă 

ni s-au părut dificile (a folosit exemple concrete, a 

reluat sau reformulat explicaţiile) 
5  4  3  2  1 

 

Unele aspecte abordate au rămas neclarificate sau  

insuficient explicate 
 

11. Seminarul a solicitat efort şi implicare activă din 

partea studenţilor (studiul bibliografiei, prezentări, 

proiecte, referate) 
5  4  3  2  1 

 

Seminarul nu a necesitat efort deosebit, prezenţa la 
seminar fiind suficientă 

 

12. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în 

pregătirea şi cunoştinţele sale 5  4  3  2  1 
 

Cadrul didactic nu mi-a inspirat încredere în 

pregătirea şi cunoştinţele sale 
 

13. Aprecierile, comentariile şi notele date pe parcurs 

au fost utile, facilitând progresul nostru 5  4  3  2  1 
 

Nu am primit sufic ient feedback pentru prestaţia 

noastră pe parcursul semestrului 
 

14. Per ansamblu, cadrul didactic a fost foarte bun, m-
a ajutat mult în înţelegerea materiei 5  4  3  2  1 

 

Per ansamblu, cadrul didactic a fost foarte slab, nu 
m-a ajutat să înţeleg mai bine materia 

 

15. Per ansamblu, am avut multe de învăţat de la acest 

seminar şi l-aş recomanda şi altor studenţi 5  4  3  2  1 
 

Per ansamblu, nu am rămas cu foarte mult de la 

acest seminar şi nu cred că l-aş indica altora 
 

16. Din totalul seminariilor prevăzute pentru această 

disciplină câte nu au fost ţinute (fără a fi 
recuperate)?  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  peste9 

 

17. Dvs. personal la câte dintre seminariile acestei 

discipline aţi lipsit ? 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  peste9 

 

18. În prezent urmaţi şi o altă formă de învăţământ?Da    Nu   
19.Suneţi pe locurile de la   
Buget   Taxă  

20. Media generală pe anul trecut  
Neîncheiat  Intre 5-6   7-8  9-10  

 
21. Sunteţi angajat (cu/fără carte de muncă)? Nu lucrez  Lucrez...săpt. sub10ore    între 10–20 ore  peste20 ore  

 
22. Sexul dvs:M   F  

 

ANEXA II 



CHESTIONAR DE EVALUARE A CURSURILOR DE CĂTRE MASTERANZI (Forma A1) 
 

Profesor_______________________________Curs__________________________________________Masterat___________________________  
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 
interesul pentru acest domeniu  

   
5  4  3  2  1 

 

Cursul a fost plictisitor, nu mi-a stimulat deloc 
interesul pentru acest domeniu 

 

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. Cursul a îmbinat cunoştinţele teoretice cu 

aplicaţiile practice şi am înţeles în ce contexte pot fi 
ele folosite 

 
5  4  3  2  1 

 

Cursul a fost preponderent teoretic şi nu ştiu care 
sunt contextele în care cunoştinţele predate ar putea 
fi folosite 

 

4. Ideile principale ale conţinutului predat la fiecare 

curs au fost clar prezentate şi bine punctate                                                                                    
 

5  4  3  2  1 
 

Ideile importante ale cursului nu au fost clar 
prezentate, cursul neavând un fir roşu 

 
5. Cursul a oferit informaţii noi, a completat şi 

aprofundat cunoştinţele dobândite la nivel licenţă 

 
5  4  3  2  1 

 

Cursul nu mi-a oferit informaţii noi faţă de ceea ce 
ştiam deja, fiind mai degrabă o reluare a unei 

discipline predate la nivel licenţă 
 

6. Cadrul didactic ne-a comunicat clar şi din timp 

procedura şi criteriile de evaluare a masteranzilor 5  4  3  2  1 
 

Nu ne-a fost clar ce avem de făcut şi pregătit pentru 
evaluările pe parcurs sau cea finală 

 

7. 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 

 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la 

nelămuririle masteranzilor 5  4  3  2  1 
 

Cadrul didactic nu a fost disponibil să răspundă la 
nelămuririle masteranzilor 

 

9. Cadrul didactic ne-a încurajat să participăm activ, 
să problematizăm ceea ce se discută la curs 5  4  3  2  1 

 

Cadrul didactic nu a încurajat intervenţiile şi 

întrebările masteranzilor pe parcursul cursului 
 

10. 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  tematica abordată 
 

11. 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  
 

12. Cursul a solicitat implicare activă şi studiu 

susţinut din partea masteranzilor (parcurgerea 
bibliografiei, proiecte, referate, prezentări)  

 
5  4  3  2  1 

 

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

 

13. Prin metoda de evaluare stabilită pentru acest curs 

se va asigura verificarea corectă a performanţei reale 

a masteranzilor 

 
5  4  3  2  1 

 

Metoda de evaluare nu asigură evidenţierea 

cunoştinţelor acumulate la această disciplină 
 

14. Per ansamblu, acest curs a fost foarte bun, l-aş 

recomanda şi altor masteranzi 5  4  3  2  1 
 

Per ansamblu, nu am rămas cu foarte mult de la 

acest curs şi nu l-aş recomanda altor masteranzi  
 

15. 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 
 

16. 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 > 9 

 

17. Dvs. personal la câte dintre cursurile ţinute la 

această disciplină aţi lipsit? 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 >   9 
 

 

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

19. Sunteţi pe locurile de la   
      Buget         Taxă  

20. Media de licenţă  
   5-6       6-7      7-8     8-9      9-10  

 

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

 
22 Sexul dvs:  M   F  

  

ANEXA III 



CHESTIONAR DE EVALUARE 
A  SEMINARIILOR/LUCRĂRILOR PRACTICE DE CĂTRE MASTERANZI (Forma B1) 

Cadru didactic_______________________________Seminar_______________________________________Masterat_____________________   

Următoarele întrebări evaluează diferite aspecte ale seminarului/lucrării practice de laborator. 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. Seminarul a fost foarte interesant, mi-a stimulat 
interesul pentru acest domeniu 5  4  3  2  1 

 

Seminarul a fost plictisitor, nu mi-a stimulat deloc 
interesul pentru acest domeniu 

 

2. Cadrul didactic a evidenţiat legătura dintre 
conţinutul seminarului şi cursul de care aparţine, 
marcând totuşi diferenţa dintre acestea  

5  4  3  2  1 
 

Nu s-a stabilit nici legătura şi nici diferenţa dintre 
conţinutul seminarului şi cursul de care acesta 
aparţine 

 

3. Seminarul a oferit cunoştinţe practice şi ni s-a 
explicat în ce contexte pot fi folosite acestea 5  4  3  2  1 

 

Seminarul nu a cuprins aplicaţii practice şi nu mi-e 
clar în ce fel de contexte voi putea folosi 
informaţiile predate  

 

4. A punctat clar ideile principale ale fiecărui seminar, 
ceea ce a facilitat înţelegerea conţinutului 5  4  3  2  1 

 

Ideile importante ale seminarului au fost greu de 
identificat, seminarul neavând un fir roşu 

 

5. Seminarul a oferit informaţii noi, a completat şi 

aprofundat cunoştinţele dobândite la nivel licenţă  

5  4  3  2  1 
Seminarul nu mi-a oferit informaţii noi faţă de ceea 

ce ştiam deja, fiind mai degrabă o reluare a unei 

discipline predate la nivel licenţă 
 

6. Sarcinile de lucru şi procedura de evaluare a 
studenţilor au fost clar prezentate 5  4  3  2  1 

 

Nu  ne-a fost clar ce avem de făcut şi pregătit 

pentru evaluările pe parcurs sau cea finală 
 

7. A utilizat eficient timpul seminarului (nu a 
întârziat, a terminat de parcurs toată materia 
planificată) 

5  4  3  2  1 
 

A pierdut mult timp din seminar cu aspecte 
administrative sau venind cu întârziere 

 

8. Cadrul didactic a fost disponibil să răspundă la 
întrebările studenţilor, să dea sugestii şi îndrumări 

 

5  4  3  2  1 
 

Cadrul didactic nu a răspuns la întrebările şi 

nelămuririle individuale ale studenţilor 
 

9. Ne-a încurajat să participăm activ, să punem 

întrebări şi să problematizăm  ceea ce se discută la 

seminar 
5  4  3  2  1 

 

Nu a încurajat exprimarea liberă, intervenţiile şi 

întrebările studenţilor pe parcursul seminarului 
 

10. A folosit diverse metode şi materiale didactice 

care mi-au facilitat învăţarea 5  4  3  2  1 
 

Metodele şi materialele folosite au fost puţine şi nu 

m-au ajutat să înţeleg  problematica abordata. 
 

11. A insistat pe conţinuturile de informaţie care nouă 

ni s-au părut dificile (a folosit exemple concrete, a 

reluat sau reformulat explicaţiile) 
5  4  3  2  1 

 

Unele aspecte abordate au rămas neclarificate sau  

insuficient explicate 
 

12. Seminarul a solicitat efort şi implicare activă din 

partea studenţilor (studiul bibliografiei, prezentări, 

proiecte, referate) 
5  4  3  2  1 

 

Seminarul nu a necesitat efort deosebit, prezenţa la 
seminar fiind suficientă 

 

13. Cadrul didactic mi-a inspirat încredere în 

pregătirea şi cunoştinţele sale 5  4  3  2  1 
 

Cadrul didactic nu mi-a inspirat încredere în 

pregătirea şi cunoştinţele sale 
 

14. Aprecierile, comentariile şi notele date pe parcurs 

au fost utile, facilitând progresul nostru 5  4  3  2  1 
 

Nu am primit suficient feedback pentru prestaţia 

noastră pe parcursul semestrului 
 

15. Per ansamblu, cadrul didactic a fost foarte bun, m-
a ajutat mult în înţelegerea materiei 5  4  3  2  1 

 

Per ansamblu, cadrul didactic a fost foarte slab, nu 
m-a ajutat să înţeleg mai bine materia 

 

16. Per ansamblu, am avut multe de învăţat de la acest 

seminar şi l-aş recomanda şi altor studenţi 5  4  3  2  1 
 

Per ansamblu, nu am rămas cu foarte mult de la 

acest seminar şi nu cred că l-aş indica altora 
 

17. Din totalul seminariilor prevăzute pentru această 

disciplină câte nu au fost ţinute (fără a fi recuperate)?  
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 > 9 

 

18. Dvs. personal la câte dintre seminariile acestei discipline 

aţi lipsit ? 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 > 9 

 

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

20. Sunteţi pe locurile de la   
    Buget   Taxă  

21. Media generală la licenţă  
5-6        6-7        7-8       8-9        9-10  

 

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

 
23. Sexul dvs:M   F  

ANEXA IV 



Inapoi     Logout

Anexa V: Rezultate evaluari la: xxxxxxx

xxxxx   Facultatea de xxxxx

Chestionarul 

Numarul de chestionare completate: 16 Numarul de chestionare valide: 13

Urmatoarele intrebari evalueaza diferite aspecte ale cursului(seminarului).
Raspunsurile sunt date pe o scala de la 5 (calificativ f bun) la 1 (f slab).

Link cu interpretarea rezultatelor

Intrebarea Procente Intrebarea Nr
raspunsuri Media

1. Cursul a fost interesant mi-a stimulat curiozitatea
pentru aceasta disciplina

Calificative primite:
4: 23%
5: 76%

Cursul a fost plictisitor, nu mi-a stimulat deloc interesul
pentru aceasta disciplina

13 4.77

2. Obiectivele cursului au fost clar prezentate si s-a
urmarit indeaproape indeplinirea acestora

Calificative primite:
5: 100%

Legatura dintre obiectivele cursului si ceea ce s-a predat
efectiv a fost slaba, nu s-au atins obiectivele cursului

13 5

3. Cadrul didactic ne-a aratat cum si în ce contexte pot
fi folosite cunostintele si competentele dobândite

Calificative primite:
5: 100%

Nu ne-a facut sa întelegem care sunt contextele în care
se pot folosi competentele dezvoltate la curs

13 5

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

Calificative primite:
5: 100%

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

13 5

5. Cadrul didactic ne-a comunicat clar si din timp
procedura si criteriile de evaluare a studentilor

Calificative primite:
4: 7%
5: 92%

Nu ne-a fost clar ce avem de facut si pregatit pentru
evaluarile pe parcurs sau cea finala

13 4.92

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

Calificative primite:
5: 100%

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

13 5

7. Cadrul didactic a fost disponibil sa raspunda la
nelamuririle studentilor

Calificative primite:
5: 100%

Cadrul didactic nu a fost disponibil sa raspunda la
nelamuririle studentilor

13 5

8. Ne-a încurajat sa participam activ, sa problematizam
ceea ce se discuta la curs

Calificative primite:
5: 100%

Nu a încurajat interventiile si întrebarile studentilor pe
parcursul cursului

13 5

9. A folosit metode de predare si materiale didactice
variate care mi-au facilitat învatarea

Calificative primite:
2: 7%
4: 15%
5: 76%

Metodele si materialele folosite nu m-au ajutat sa
înteleg problematica abordata.

13 4.62

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

Calificative primite:
5: 100%

Mai multe aspecte ale cursului au ramas neclarificate
sau insuficient explicate

13 5

11. Cursul a solicitat implicare activa si studiu sustinut
din partea studentilor (studiul bibliografiei, proiecte,
referate, prezentari)

Calificative primite:
1: 7%
2: 7%
4: 15%
5: 69%

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

13 4.31

12. Per ansamblu, acest curs a fost foarte bun, l-as
recomanda si altor studenti

Calificative primite:
4: 7%
5: 92%

Per ansamblu, nu am ramas cu foarte mult de la acest
curs si nu l-as recomanda altora

13 4.92

13. Per ansamblu, profesorul a fost foarte bun si as dori
sa particip si la alte cursuri predate de acesta

Calificative primite:
3: 7%
5: 92%

Per ansamblu, cadrul didactic a fost foarte slab si nu as
dori sa mai am cursuri predate de acesta

13 4.85

Media generala a profesorului pe disciplina
este: 4.88

Media generala pe facultate: 4.2

                                                                        
Pentru rezolvarea unor eventuale probleme, solicitaţi asistenţă la e-mail: evaluarecursuri@staff.ubbcluj.ro;

Rezultate evaluari http://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/RezultateProfesor.aspx?&idfac=34...
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