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I. Activitatea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea
Calităţii

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea  Calităţii din cadrul Facultăţii de
Horticultură şi Silvicultură, are în componenţă următoarele persoane:

1. Prof. dr. Alda Simion – responsabil cu asigurarea calităţii pe facultate
2. Conf. dr. Fora Ciprian : responsabil cu asigurarea calităţii- departamentul I

Silvicultură.
3. Şef lucr. dr. Berar Cristian : responsabil cu asigurarea calităţii- departamentul

Horticultură.
4. Prof. dr. Botău Dorica : responsabil cu asigurarea calităţii-departamentul

Inginerie genetică în agricultură.
5. Conf. dr. Fora Ciprian : Silvicultură-licenţă
6. Şef lucr. dr. Banu Constantin : Diversitatea ecosistemelor forestiere-masterat.
7. Şef lucr. dr. Berar Cristian : Peisagistică-licenţă; Tehnici în proiectarea şi

amenajarea peisajului-masterat.
8. Şef lucr. dr. Mălăescu Mihaela : Horticultură-licenţă; Tehnologii în sistemele

ecobiologice horticole-masterat
9. Şef lucr. dr. Camen Dorin : Securitatea şi calitatea produselor horticole

primare-masterat.
10. Conf. dr.Dobrei Alina : Calitatea produselor şi subproduselor viti-vinicole-

masterat.
11. Şef lucr. dr.Cristea Teodor : Monitorizarea contaminării produselor de origine

vegetală- masterat.
12. Prof. univ. dr. Botău Dorica : Inginerie Genetică în Agricultură-licenţă.
13. Conf. univ. dr. Popescu Sorina : Manipulare genetică la plante-masterat.
14. Prof. univ. dr.Ciulcă Sorin : Ameliorarea şi producerea de sămânţă la plante-

masterat.
Activitatea Comisiei în anul 2014 a constat în:

- Distribuirea regulamentelor in curs de revizuire la nivelul departamentelor;
- Colectarea observaţiilor şi propunerilor de îmbunătăţire a regulamentelor la nivel

de departament şi facultate;
- Implementarea regulamentelor revizuite  la nivelul departamentelor;
- Gestionarea procesului de evaluare a cadrelor didactice;
- Arhivarea documentelor rezultate în urma procesului de evaluare a cadrelor

didactice.
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II. Evaluări

În data de 17.06.2014 Facultatea de Horticultură şi Silvicultură a fost supusă
procesului de audit intern.  Reprezentaţii Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură în
procesul de audit au fost decanul facultății Prof.dr. Dobrei Alin, prodecanii Conf. dr.
Poşta Gheorghe, Conf. dr. Danci Marcel și RAC – F, Prof.dr. Alda Simion.

Auditul s-a desfăşurat pe baza Planului de Audit care a cuprins:
-deschiderea şedinţei, determinarea gradului de îndeplinire a acţiunilor dispuse în

urma auditului 2013, determinarea gradului de conformitate a modului de elaborare şi
ţinere sub control a documentelor, analiza rezultatelor şi şedinţa de închidere a auditului.
A existat un plan de audit cu mai multe obiective care a avut ca şi criterii de audit :

Raportul elaborat de către comisia de audit arată că entitatea organizatorică
auditată, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, respectă cerinţele procedurii generale
şi regulamentelor USAMVBT : Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică
a programelor de studii; Evaluarea periodică a calităţii personalului didactic; Elaborarea
şi ţinerea sub control a documentelor.

S-a constatat, raportat la cerinţa - Evaluarea periodică a calităţii personalului
didactic - USAMVBT-PG 001-R022, că procesul se desfăşoară conform cerinţelor, însă
referitor la asigurarea  transparenţei, la analiza documentelor, deşi în fapt se face numai
în prezenţa cadrului didactic evaluat, nu există dovadă în acest sens, fiind astfel necesară
introducerea în formularul Fişei de evaluare a directorului de departament a unei
menţiuni prin care cadrul didactic evaluat să certifice, prin semnătură că evaluarea a avut
loc în prezenţa sa. Referitor la aceeaşi cerinţă, s-a constatat că nu este prevăzută în fişa
disciplinei nici un coeficient legat de prezenţa la curs a studenţilor fiind necesară
introducerea în fişa disciplinei a unui coeficient legat de această activitate.În plus s-a
evidenţiat faptul că nu există stabiliţi indicatori de performanţă pentru evaluarea calităţii
cadrelor didactice.

Referitor la cerinţa Elaborarea şi ţinerea sub control a documentelor -
USAMVBT-PG 001 Ed.1/Rev.0- se desfăşoară preponderent conform procedurii, însă s-
a constatat că nu există un document standardizat pentru calculul notei finale, conform
fişei de disciplină, fiind necesar elaborarea unui document, în format electronic, de calcul
al notei finale. La analizarea documentelor generate în programarea examenelor, s-a
observat că nu sunt specificate toate cadrele didactice care vor participa la examinare,
impunându-se elaborarea unui formular codificat pentru programarea examenelor, care să
includă toate cadrele didactice care participă la examinare.
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III. Monitorizarea programelor de studii

În cadrul Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură a avut loc monitorizarea anuală
a programelor de studii. Responsabili cu iniţierea monitorizării programelor de studii (4
programe de licenţă şi 8 de masterate) sunt coordonatorii de program.

Luând în considerare actualizările legislative, strategia facultăţii pentru anul în
curs, raportul anual al RAC-F, rezultatele auditurilor interne şi al altor evaluări naţionale
şi internaţionale, analiza activităţii didactice a studenţilor, a ratei de abandon şi al
gradului de angajabilitate al absolvenţilor, coordonatorii de program împreună cu comisia
didactică a Consiliului Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură elaborează un Raport de
monitorizare a programelor de studii. Acest raport a fost analizat în cadrul Consiliului
Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură, care a hotărât iniţierea revizuirii programelor de
studii.

În urma iniţierii revizuirii, coordonatorii au elaborat documentele de gestionare a
programelor de studii, au operat modificări în planurile de învăţământ şi au dispus
întocmirea fişelor disciplinelor. Aceste documente au fost analizate în cadrul
departamentului de care aparţine fiecare program de studii, iar apoi au fost transmise
către Decan, care le-a prezentat în cadrul Consiliului Facultăţii.

Consiliul Facultăţii a avizat documentele de gestionare a programelor de studii,
care au fost transmise spre avizare Consiliului de Administraţie al USAMVBT. În urma
avizului favorabil acordat de către consiliul de Administraţie, planurile de învăţământ
revizuite au fost discutate şi aprobate în cadrul Senatului universitar.

După avizare şi aprobare, planurile de învăţământ revizuite au fost puse în
aplicare în anul universitar 2014/2015.
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IV. Evaluarea calităţii personalului didactic

Evaluarea calităţii personalului didactic în Facultatea de Horticultură şi
Silvicultură, s-a realizat conform Regulamentului privind evaluarea periodică a calităţii
personalului didactic al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara – cod USAMVBT PG 001 R-022

Procesul de evaluare a cadrelor didactice pentru activităţile din anul 2014, s-a
desfăşurat conform următorului calendar:

Perioada Activitatea Observaţii

Mai 2014 Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi Sesiunea I

Decembrie 2014 Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi Sesiunea a II-a

Ianuarie 2015 Autoevaluarea cadrelor didactice

Februarie 2015 Evaluarea colegială

Aprilie 2015 Evaluarea de către directorul de departament

Aprilie 2015 Prelucrarea datelor rezultate în urma evaluării
cadrelor didactice

RAC-D
RAC-F

Aprilie 2015 Analiza rezultatelor  evaluării cadrelor
didactice pentru activitatea din anul 2014

Sedinţe de
analiză/departament

Aprilie 2015 Prezentarea rezultatelor evaluării cadrelor
didactice pentru activitatea din anul 2014,
Consiliului facultăţii /FHS

Şedinţă Consiliul
facultaţii

Aprilie 2015 Elaborarea Raportului anual  de evaluare a
calităţii personalului didactic din Facultatea
de Horticultură şi Silvicultură/2014

RAC-F

Evaluarea cadrelor didactice a inclus:

Autoevaluarea
 Evaluarea colegială
 Evaluarea de către studenţi
Evaluarea de către directorul de departament.

Rezultatele analizei statistice a rezultatelor evaluării cadrelor didactice sunt prezentate pe
facultate, respectiv grade didactice.
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AUTOEVALUARE - PUNCTAJ TOTAL
Tabel 1. Analiza descriptivă a punctajelor de obținute în „Fişa  de autoevaluare a
performanţelor cadrelor didactice” (cod USAMVBT – PG001-FR022-01).

„Fişa  de
autoevaluare a
performanţelor

cadrelor
didactice” (cod
USAMVBT –

PG001-FR022-
01)

Grad
Didactic Media SD Mediana Min Max

Nr
cadre

didacti
ce

Nr.
date
lipsa

Profesor 147,74 230,6 87,06 31,20 936,70 14 0
Conferențiar 48,50 19,94 53,10 13,99 73,95 13 0
Lector 50,00 22,25 49,27 8,58 91,25 16 0

Asistent
28,84 18,57 25,16 7,15 63,89 7

0

Tabel 1.1. Analiza descriptivă a punctajelor obținute  pe capitolele din „Fişa  de
autoevaluare a performanţelor cadrelor didactice” (cod USAMVBT – PG001-
FR022-01).

ACTIVITATEA
DIDACTICA

Grad
didactic Media SD Mediana Min Max

Nr. cadre
didactice

Profesor 35,35 56,61 20,48 3,00 229,23 14
Conferențiar 10,20 6,92 9,15 0,60 21,15 13

Lector 11,32 5,86 10,80 0,30 22,44 16
Asistent 4,29 7,07 0,60 0,00 19,81 7

ACTIVITATEA
DE CERCETARE

STIINTIFICA

Grad
didactic Media SD Mediana Min Max

Nr. cadre
didactice

Profesor 18,16 14,90 11,73 0,00 57,75 14

Conferențiar 12,52 8,26 9,98 0,00 28,70 13
Lector 14,34 13,21 10,33 0,00 54,95 16

Asistent 8,80 4,93 7,87 1,05 17,15 7

RECUNOASTER
E NATIONALA

SI
INTERNATION

ALA

Grad
didactic Media SD Mediana Min Max

Nr. cadre
didactice

Profesor 64,95 153,12 21,37 1,00 593,22 14
Conferențiar 11,02 13,12 5,16 0,50 50,00 13

Lector 4,54 4,85 2,72 0,50 20,18 16
Asistent 4,03 3,66 2,50 0,50 10,50 7

ACTIVITATE IN
COMUNITATEA

ACADEMICA

Grad
didactic Media SD Mediana Min Max

Nr. cadre
didactice

Profesor 23,39 18,07 16,65 4,50 60,20 14
Conferențiar 10,94 8,74 8,90 1,00 24,30 13

Lector 17,59 9,31 14,75 4,50 35,50 16
Asistent 9,69 5,59 8,00 4,50 20,70 7
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Fig. 1. Diagrama Box-Plot a punctajelor obținute în „Fişa  de autoevaluare a
performanţelor cadrelor didactice” (cod USAMVBT – PG001-FR022-01).

EVALUAREA COLEGIALĂ

Tabel. 2. Analiza descriptivă a punctajelor de obținute în „Raportul de evaluare
colegială” (cod USAMVBT – PG001-FR022-05);

„Raportul de
evaluare

colegială”
(cod

USAMVBT
– PG001-

FR022-05);

Grad Didactic Media SD Mediana Min Max Nr cadre
didactice

Profesor 4,95 0,05 4,95 4,83 5,00 14
Conferențiar 4,90 0,06 4,90 4,77 5,00 13
Lector 4,89 0,08 4,87 4,73 5,00 16

Asistent 4,76 0,08 4,73 4,63 4,87 7
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Fig. 2. Diagrama Box-Plot a punctajelor obținute în „Raportul de evaluare colegială”
(cod USAMVBT – PG001-FR022-05);

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI

Tabel. 3. Analiza descriptivă a punctajelor de obținute în „Raportul de evaluare a
cadrului didactic de către studenţi” (cod USAMVBT – PG001-FR022-10);

„Raportul
de evaluare
a cadrului
didactic de

către
studenţi”

(cod
USAMVBT

– PG001-
FR022-10);

Grad
Didactic Media SD Mediana Min Max

Nr cadre
didactic

e

Nr.
date
lipsa

Profesor 4,87 0,10 4,91 4,70 5,00 14 0
Conferențiar 4,72 0,27 4,80 4,10 5,00 13 0

Lector 4,90 0,17 4,97 4,33 5,00 16 0

Asistent

4,72 0,24 4,65 4,39 5,00 7

0
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Fig. 3. Diagrama Box-Plot a punctajelor obținute în în „Raportul de evaluare a
cadrului didactic de către studenţi” (cod USAMVBT – PG001-FR022-10);

EVALUAREA DE CĂTRE DIRECTORUL DE DEPARTAMENT
Tabel. 4. Analiza descriptivă a punctajelor de obținute în urma evaluării de către
directorul de departament.

„Fişa de
evaluare a
cadrului

didactic de
către

directorul de
departament”

(cod
USAMVBT –

PG001-
FR022-11).

Grad
Didactic Media SD Median

a Min Max Nr cadre
didactice

Nr.
date
lipsa

Profesor 4,66 0,44 4,91 3,50 4,99 14 0
Conferențiar 4,25 0,67 4,61 2,80 4,99 13 0

Lector 4,58 0,53 4,67 3,00 5,00 16 0

Asistent

4,27 0,69 4,31 3,11 4,97 7

0
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Fig. 4. Diagrama Box-Plot a punctajelor obținute în „Fişa de evaluare a cadrului
didactic de către directorul de departament” (cod USAMVBT – PG001-FR022-11).

Fig 6. Diagrama procentuala a calificativelor obținute în cadrul evaluării de către
directorul de departament.
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Tabel. 5. Calificative obținute pe grad didactic

Calificative * Grad didactic Crosstabulation

Grad didactic Total

Profesor Conferentiar Lector Asistent

Calificative

S

Count 1 4 2 2 9

% within Calificative 11,1% 44,4% 22,2% 22,2% 100,0%

% within Grad didactic 7,1% 30,8% 12,5% 28,6% 18,0%

% of Total 2,0% 8,0% 4,0% 4,0% 18,0%

B

Count 4 2 3 2 11

% within Calificative 36,4% 18,2% 27,3% 18,2% 100,0%

% within Grad didactic 28,6% 15,4% 18,8% 28,6% 22,0%

% of Total 8,0% 4,0% 6,0% 4,0% 22,0%

FB

Count 9 7 11 3 30

% within Calificative 30,0% 23,3% 36,7% 10,0% 100,0%

% within Grad didactic 64,3% 53,8% 68,8% 42,9% 60,0%

% of Total 18,0% 14,0% 22,0% 6,0% 60,0%

Total

Count 14 13 16 7 50

% within Calificative 28,0% 26,0% 32,0% 14,0% 100,0%

% within Grad didactic 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 28,0% 26,0% 32,0% 14,0% 100,0%



12

Fig 7. Diagrama procentuală pe grade didactice a calificativelor obținute în cadrul
evaluării de către directorul de departament.

În cadrul şedinţelor organizate la nivelul fiecărui departament, au fost prezentate şi
analizate rezultatele evaluării cadrelor didactice pentru activitatea din anul 2014 şi au fost
făcute propuneri de îmbunătăţire a  rezultatelor în sesiunile viitoare de evaluare.
Totodată, au fost semnalate unele deficienţe în aplicarea procedurilor de evaluare a
cadrelor didactice şi s-au propus unele modificări ale procedurii de evaluare a cadrelor
didactice.

Propuneri de îmbunătăţire a rezultatelor evaluării calităţii cadrelor didactice:

 intensificarea activităţii de cercetare ştiinţifică;
 participarea la competiţii de granturi de cercetare;
 publicarea rezultatelor cercetării în reviste cotate ISI;
 autoanaliză realizată de fiecare cadru didactic, în scopul identificării şi dezvoltării -
valorificării laturii personale în care poate fi performant;
 dezvoltarea cercetării interdisciplinare în cadrul fiecărui departament şi în cadrul
facultăţii;
 dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională;
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 redactarea materialelor didactice;
 revizuirea fişei de autoevaluare, în sensul creşterii importanţei (punctajului) pentru
activităţile care constituie indicatori pe baza cărora se face ierarhizarea universităţilor şi
clasificarea programelor de studii;
revizuirea fişei de autoevaluare, în sensul creşterii importanţei (punctajului) pentru
activităţile care constituie indicatori pe baza cărora se face ierarhizarea universităţilor şi
clasificarea programelor de studii;
toate criteriile de evaluare să fie stabilite şi să rămână aceleeaşi înainte de începerea
anului de evaluare, inclusiv cele prin care directorul de departament face evaluarea
cadrelor didactice din departament
transmiterea formularului documentului Fisa de autoevaluare pentru anul 2015 la
începutul anului 2015.
transferarea punctajului acordat de Biroul Consiliului facultatii din fisa de autoevaluare
în fisa directorului de departament
evaluarea colegială este subiectivă; fiecare cadru didactic ar trebui să aibă acces să
consulte Fişele de autoevaluare – se impune elaborarea unor noi criterii
evaluarea cadrelor didactice de către studenți: elaborarea  formularului astfel încât să
poată fi evaluat și procesul de examinare
evaluarea cadrelor didactice care desfăşoară activităţi didactice cu mai multi ani să fie
evaluaţe de studenti din ani alternativi.
evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament- să se finalizeze cu
propeni de îmbunătățire concrete, cu elaborarea unui plan de masuri corective elaborat în
conformitate cu procedura Actiuni corective- actiuni preventive  a cărui realizare să fie
monitorizată de către directorul de departament.
elaborarea unui formular unic pentru monitorizarea programelor de studii
implicarea mai activa a angajatorilor în dezvoltarea curriculei
îmbunătățirea relațiilor profesionale, cadru didactic-student, prin punerea la dispoziție
de materiale didactice pe platforme online, respectarea programului de consultații etc.
o mai eficientă identificare a studentilor cu rezultate slabe in pregatire si organizarea
unui program personalizat de consultatii pentru acesti studenti, program necesar in
vederea prevenirii abandonului studiilor;

Propuneri pentru modificarea procedurii de evaluare a cadrelor didactice:

 programarea Evaluării cadrelor didactice de către studenţi după finalizarea
activităţilor didactice şi  procesului de examinare a studenţilor la disciplina şi activităţile
pentru care este evaluat cadrul didactic;
 evaluarea cadrelor didactice de către studenţi pentru toate tipurile de activităţi didactice
incluse în norma din statul de funcţii (curs, lucrări practice, practică);
excluderea valorilor extreme  în analiza statistică a rezultatelor evaluării cadrelor
didactice la nivel de departament şi facultate.

RAC-F,
Prof. univ.dr. Alda Simion

Timişoara, la
20 .04 2015


