
 

ANEXA 4 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI 
 

Numele cadrului didactic……………………………………………………………………............................................. 
Specializarea studentului………………………………………………..…………………………………......................... 
Denumirea cursului/seminarului……………………………..........………………………………………....................... 
Anul de studii………………………....................………………………………………………………….......................... 

  
Un rol important în îmbunătăţirea activităţii didactice a corpului profesoral şi în adoptarea deciziei de personal îl are 

feed-back-ul de studenţi. Un curs este planificat şi susţinut de către profesori dar, fără implicarea studenţilor, scopul cursului nu 
poate fi atins.  

 Bifaţi in casuţele corespunzătoare nivelul activităţii didactice în funcţie de calificative: 
    O  Nu este prezent 
    1  Necesită  îmbunătăţiri semnificative 
    2  Mediocru 
    3  Satisfacator 
    4  Nivel bun 
    5  Excelent 

 

Notă: Denumirea de curs se referă la: curs, seminar, laborator 

 O 1 2 3 4 5 

1. Obiectivele, planificarea cursului, respectiv performanţele de la studenţi sunt 
enunţate clar la începutul cursului. 

      

2. Limbajul de specialitate utilizat de către profesor este accesibil, iar înţelegerea 
acestuia este facilitată de explicaţii, exemple şi demonstraţii concludente. 

      

3. Prin organizare şi funcţionare, cursul promovează capacităţile intelectuale generale 
ale studentului. 

      

4. Conţinutul cursului are un caracter organizat, sistematic şi corect.       

5. Stilul de predare şi conţinutul utilizate sunt atractive, interesante şi stimulează 
dorinţa de cunoaştere în domeniul respectiv. 

      

6. Cursul utilizează cu succes diverse mijloace moderne de instruire.       

7. Profesorul acceptă şi încurajează întrebările studenţilor, punctele lor de vedere 
alternative, critica constructivă şi soluţiile personale. 

      

8. Probele de evaluare sunt centrate pe aspecte importante ale materiei de studiu.       

9. Studierea disciplinei şi pregătirea pentru examen se bazează pe resursele de 
învăţare recomandate (prelegeri, suport de curs, bibliografie, etc.) 

      

10.  Evaluarea activităţii profesionale a studenţilor este corectă , nepărtinitoare, reflectă 
nivelul de studiu al fiecărui student. 

      

11. Calitatea generală a cursului poate fi apreciată sintetic prin următorul calificativ.       

12. Menţionaţi ce apreciaţi în mod deosebit la acest curs/ seminar/ laborator: 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………............... 
13. Formulaţi recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii acestui curs/ seminar/ laborator: 
..……………………………………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
Notă: 

➢ Chestionarul nu se semnează; 
➢ Chestionarul este confidenţial; numai titularul cursului şi conducerea catedrei/facultăţii au acces la aceste 

chestionare. 

 
➢ Vă  rugăm să precizaţi participarea dvs. la acest curs/ seminar/ laborator: 

o Sub 25% 
o Între 26% - 50% 
o Între 51% - 75% 
o Peste 75% 

 
➢ Vă  rugăm să precizaţi participarea cadrului didactic la acest curs/ seminar/ laborator: 

o Sub 25% 
o Între 26% - 50% 
o Între 51% - 75% 
o Peste 75% 

Vă mulţumim! 


