
 

 
 
 

RAPORT SINTETIC PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE 

STUDENŢI A FACULTĂŢII TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

 

 La nivelul facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare există o preocupare 
permanentă pentru asigurarea calităţii activităţilor, fiind create structurile şi instrumentele 
pentru dezvoltarea şi monitorizarea 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. 
 Sistemul de asigurare a calităţii educaţiei este reglementat din punct de vedere 
legislativ de Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12.07.2005 si de Legea nr. 87 din 10.04.2006, 
precum si de Ordinul MEC 3928/21 aprilie 2005. În cadrul USAMVB Timisoara există 
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii 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.   

La nivelul facultăţii Tehnologia Produselor Agroalimentare funcţionează o Comisie 
pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii formată din trei responabili cu asigurarea calităţii 
din fiecare departament şi coordonată de Responsabilul cu asigurarea calităţii pe 
facultate. De asemenea, fiecare direcţie de master şi specializare de la licenţă are 
desemnată o persoană responsabilă de asigurarea calităţii. 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 cursul anului 2017 a fost aleasă structura Comisiei pentru Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii a facultăţii Tehnologia Produselor Agroalimentare. Desemnarea 
persoanelor care asigură această funcţie a fost realizată conform Regulamentului Comisie 
pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii USAMVBT PG001-R44 Ed.1/Rev.0 şi confirmată 
ulterior de către  Consiliului facultăţii Tehnologia Produselor Agroalimentare. 

În cadrul facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare în anul 2017 şi-au 
desfăşurat activitatea un număr de 34 cadre didactice titularizate la USAMVBT prin 
concurs, în condiţiile legii, pe posturi corespunzătoare specializării lor şi 3 cadre didactice 
asociate, care ocupă temporar postul vacant cu satisfacerea cerinţelor legale pentru 
ocuparea acestor posturi. Cele 34 cadre didactice titulare sunt nominalizate în Statele de 
funcţii ale celor trei departamente ale facultăţii.  
 În cadrul Facultăţii tehnologia produselor Agroalimentare s-au derulat în anul 2017 

următoarele procese specifice de evaluare: 

- Evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice 
- Evaluarea colegială a cadrelor didactice 
- Evaluarea personalului didactic de către directorii de departament 
- Autoevaluarea 
 



 
  

 

 

 Prin procesul de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice din cadrul facultăţii, 

se asigură premisele pentru creşterea calităţii actului educaţional și adaptarea permanentă a 

curriculei la nevoile de formare exprimate de studenți. 

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 programului de studii. Pentru evaluare, se aplică un 
formular aprobat de către Senatul USAMVB din Timişoara. Evaluarea cadrelor didactice 
din facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare de către studenţi pe departamente a 
decurs conform Regulamentului privind evaluarea periodică a calităţii personalului 
didactic USAMVBT PG001-R22 Ed.2/Rev.1 fără a se semnala abateri de la regulament sau 
alte situaţii speciale.  
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