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1.   Scop. 

Procedura stabileşte modul în care se desfăşoară procesul de evaluare colegială în 

cadrul Facultăţii de Agronomie. 

 
2. Reglementări generale 

 

 
 

- realizarea dosarelor pentru promovare prin concurs pe grade didactice; 

- evaluarea anuală a cadrelor didactice de către şeful de catedră. 

Departament, fiind coordonat de către Directorul de Departament. 
 

 

indiferent de grad didactic sau funcţie. 

 

 

departament,

 
 
 

prin semnarea chestionarului de evaluare colegială. 

olegiale,  cadrul  didactic  evaluator  are  dreptul  să 

consulte Fişa de evaluare a activităţilor profesionale a colegului evaluat. 

 
evaluarea colegială. 

 
3. Desfăşurarea activităţilor 

 

 
Departament, formată din trei membri, Directorul de Departament făcând parte de drept din 
comisie. 

didactic, în şedinţă de 

departament, o echipă de trei evaluatori, dintre colegii care cunosc cel mai bine activitatea 

celui evaluat. 
 

 

ul  de  evaluare  colegială,  care  cuprinde 

centralizarea rezultatelor evaluării (tabelar) şi formularea aprecierii finale. 

* Pentru fiecare cadru didactic, membru al Departamentului, Raportul de evaluare 

colegială, rezultatele evaluării de către studenţi şi Fişa de evaluare a activităţilor profesionale 

vor servi la procesul de evaluare de către Directorul de Departament.



 

1. Cadrul didactic evaluat              

Funcția didactică 
 Numele și prenumele 

2. Cadrul didactic evaluator              

Funcția didactică 

3. Modalități de cunoaștere a activității didactice a celui evaluat1
 

a. Colaborare pe linie didactică 

  DA NU  

La aceiași disciplină   

La discipline înrudite   

Indirect   

b. elaborare material didactic pentru studenți 

Coautor     

Referent   

Indirect   

c. colaborare în alte activități cu  studenți 

Comisii pentru examene     

Comisii de concurs pentru cadre didactice   

Comisii și cercuri științifice pentru studenți   

Comisii de analiză discipline de studiu   

Alte comisii   

d. participare la activitățile din departament 

Întâlniri de lucru     

Simpozioane științifice   

Acțiuni organizate de departament   
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CHESTIONAR DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE 

DIN PARTEA COLEGILOR 
 

Numele și prenumele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 se marchează cu X răspunsul ales



4. Evaluarea activității didactice a candidatului 
Nr. 

crt. 

Criteriul de evaluare Evaluarea calității activității2
 

5 – foarte bine, 4 – bine, 3 – satisfăcător, 2 – slab, 
1 – foarte slab, NC – nu cunosc 

      
1 Evaluați dacă în activitățile didactice face referire la 

cunoștințele recente și practica actuală în domeniu 
      

2 Evaluați îmbinarea dintre teorie și aplicații la disciplinele 

predate 
      

3 Evaluați utilizarea metodelor și instrumentelor specifice 
domeniului pentru transmiterea cunoștințelor didactice 

      

4 Evaluați capacitatea de a răspunde problematicii specifice 
competențelor didactice 

      

5 Evaluați abilitatea de a face conexiuni între aspecte teoretice 

din curricula domeniului de studiu de licență 
      

6 Evaluați implicarea studenților în activități de cercetare 
studențească sau contracte de cercetare științifică 

      

7 Evaluați modul în care respectă orarul de desfășurare a 
activităților didactice 

      

8 Evaluați asumarea unor sarcini în departament și modul de 

îndeplinire a sarcinilor asumate sau primite 
      

9 Evaluați cum sprijină dezvoltarea profesională a colegilor       
10 Evaluați ținuta și comportamentul profesional în comunitatea 

academică și în afara acesteia 
      

Număr de calificative de același nivel n 5 n 4 n 3 n 2 n 1 - 

Punctaj rezultat 3       
CALIFICATIVUL ACORDAT 4  

 
2 se marchează cu X răspunsul ales 
3 punctajul se calculează numai în cazul în care suma: 
n 5 + n 4+ n 3+ n2+n1 ≥ 7 
Pentru calculul punctajului se utilizează relația: 
P coleg = (5 x n5)+ (4 x n4) + (3 x n3) + (2 x n2)+ n1/ n 5 + n 4+ n 3+ n2+n1 

4 Calificativele se acordă după următoarea echivalență cu punctajul realizat: 

   între 5,0 și 4,0 puncte calificativul FOARTE BINE; 
   între 3,99 și 2,5 puncte calificativul BINE; 
   între 2,49 și 1,25 puncte calificativul SATISFĂCĂTOR; 
   mai puțin de 1,25 puncte calificativul NESATISFĂCĂTOR. 


