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RAPORT SINTETIC CU  PRIVIRE LA  EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE 

DE CĂTRE STUDENŢI-2014 
 
La nivel naţional evaluarea cadrelor didactice este reglementată prin Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011, art. 303, alin.2. 
În cadrul USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timisoara există 

Departamentul pentru Asigurarea Calităţii(DAC-U), care funcţionează în conformitate 
cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011, Legea statutului personalului didactic nr. 
128/1997 si cu Carta Universităţii, a cărei organizare, politici si strategii sunt prezentate 
în Regulamentul privind Sistemul de Management al Calităţii.   

În cadrul Sistemului de Managementul Calităţii din USAMVB Regele Mihai I 
al României din Timişoara implementat şi certificat din anul 2007 conform 
standardului SR EN ISO 9001:2001, au fost create şi se utilizează instrumente 
adecvate pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 
 La nivelul facultăţii de Management Agricol există o preocupare permanentă 
pentru asigurarea calităţii activităţilor, fiind create structurile şi instrumentele pentru 
dezvoltarea şi monitorizarea calităţii.  În acest scop funcţionează o Comisie pentru 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii. Desemnarea persoanelor care asigură această 
funcţie a fost realizată conform Regulamentului Comisie pentru Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii USAMVBT şi confirmată ulterior prin Decizia Consiliului FMA 
nr.94/11.02.2014 

 Comisia este  formată din : 
-responsabilul cu asigurarea calităţii pe facultate(RAC-F), 
-doi responabili cu asigurarea calităţii din fiecare departament ( RAC-D1, D2),  
- trei responsabili cu asigurarea calităţii pe programe de studii- licenţă zi, licenţă 

ID şi master, 
-trei studenţi. 
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din facultate sprijină crearea culturii 

calităţii şi asigură implicarea cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor la acţiunile 
desfăşurate pentru asigurarea, evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii. 

În cadrul facultăţii de  Management Agricol s-au derulat în anul 2014 următoarele 
procese specifice de evaluare: 

- Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi ;  
- Evaluarea de către colegi; 
- Evaluarea cadrelor didactice de către directorii de departament. 

 Prin procesul de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice din cadrul 
facultăţii, se asigură premisele pentru creşterea calităţii actului educaţional şi adaptarea 
permanentă a curriculei la nevoile de formare exprimate de studenţi.Evaluarea cadrelor 
didactice de către studenţi reprezintă un instrument de asigurare a calităţii şi are ca scop 



îmbunătăţirea conţinutului şi a metodelor de predare-învăţare-evaluare a disciplinelor din 
cadrul programelor de studii.  

Evaluarea cadrelor didactice din Facultatea de Management Agricol de către 
studenţi a decurs conform Regulamentului privind evaluarea periodică a calităţii 
personalului didactic USAMVBT PG001-R22 fără a se semnala abateri de la 
regulament sau alte situaţii speciale, pe departamente, semestrial, fiecare cadru didactic 
fiind evaluat o singură dată pe parcursul unui an universitar, la o disciplină din norma de 
bază, pe baza unui document tipizat, numit „Chestionar de evaluare a cadrului didactic 
de către studenţi”, aprobat de Senatul USAMVB Regele Mihai I al României  din 
Timişoara. 

În cadrul procesului de evaluare au intrat 43 de cadre didactice titulare. În cadrul 
departamentului I-Management şi Dezvoltare Rurală au fost evaluate 22 de cadre 
didactice iar în cadrul departamentului II-Economia şi Finanţarea Firmei un numar de 21 
cadre didactice. 

 
Pe departamente şi grade didactice au fost evaluaţi: 
 

Grad  
didactic 

Număr 
Persoane 

 

Departament I 
MDR 

Departament 2 
EFF 

Profesor 5 2 3 
Conferenţiar 14 8 6 

Şef lucr./Lector 18 9 9 
Asistent 6 3 3 

Total 43 22 21 
 

Prelucrarea datelor obţinute în urma evaluării s-a făcut de către responsabilii cu 
asigurarea calităţii pe departamente (RAC-D1,D2) prin calculul mediilor corespunzătoare 
fiecărui criteriu de apreciere.  

Analiza statistica a punctajelor obţinute in urma evaluarii  cadrelor didactice de 
către studenţide in anul 2014 la Facultatea de Management Agricol a scos în evidenţă 
următoarele : 

 

Departamentul 
Grad 
didactic Media MIN MAX

Nr. 
cadre 
evaluate 

  
MDR 

Prof 4,97 4,93 5,00 2 

Conf 4,83 4,30 5,00 8 
Lector 4,79 4,58 5,00 9 
Asisitent 4,93 4,85 5,00 3 

EFF 

Prof 4,78 4,52 5,00 3 

Conf 4,68 3,97 4,99 6 

Lector 4,88 4,62 5,00 9 

Asisitent 4,77 4,69 4,90 3 

FMA 4,82 3,97 5,00 43 
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Mediile corespunzătoare fiecărui criteriu de apreciere au fost cuprinse în 
„Raportul de evaluare a cadrului didactic de către studenţi”,întocmit pentru fiecare cadru 
didactic evaluat. Un exemplar din acest raport s-a predat fiecărui cadru didactic evaluat. 

 
 
 
 
 

Întocmit 
RAC-F Conf. Dr. Ioana Anda Milin 

 


