
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

RAPORT ANUAL AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI 

ASIGURARE A CALITĂȚII PE ANUL 2019 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Acest raport este o prezentare sintetică a activității Comisiei de Evaluarea și 

Asigurare a Calității din cadrul Facultății de Agricultură (CEAC-F), pe anul 2019 și 

include activitățile specifice comisiei, lista regulamentelor revizuite, concluziile auditului 

intern, aspecte privind monitorizarea programelor de studiu și analiza statistică a 

rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic (autoevaluarea, evaluarea 

colegială, evaluarea de către studenţi şi evaluarea de către directorul de departament). 

 

I. Activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul Facultăţii de Agricultură a fost 

numită prin decizia nr. 56 / 21.01.2020, cu următoarea componență: 

I. Responsabil cu asigurarea calității pe facultate: 

1.1. Şef lucr. dr. Neacşu Alina 

II. Responsabil cu asigurarea calității pe departamente didactice (RAC-D): 

2.1. Departamentul 1 - Tehnologii agricole - Prof. dr. Cojocariu Luminiţa 

2.2. Departamentul 2 - Dezvoltarea durabilă şi Ingineria mediului - Prof. dr. Rădulescu 

Hortensia 

2.3. Departamentul 3 - Ştiinţele solului şi nutriţia plantelor - Șef lucr. dr. Laţo Alina 

2.4. Departamentul 4 - Biologie - Şef lucr. dr. Prunar Silvia 

III. Responsabil cu asigurarea calității pe programe de studii (RAC-PS): 

Licenţă: 

3.1. Agricultură - Prof. dr. Niţă Simona  

3.2. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură - Prof. dr. Rădulescu Hortensia  

3.3. Biologie - Şef lucr. dr. Prunar Florin  

3.4. Protecţia plantelor - Prof. dr. Borcean Adrian  

3.5. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară - Conf. dr. Ilea Radu  

3.6. Măsurători terestre şi cadastru - Conf. dr. Herbei Mihai  

3.7.  Agricultură - Limba engleză - Şef lucr. dr. Şmuleac Laura  

3.8. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură - Limba engleză - Șef lucr. dr. Laţo 

Alina 

3.9. Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară - Conf. 

dr. Micu Lavinia 

Master: 

3.10. Agricultură ecologică - Conf. dr. Durau Carmen  



3.11. Biologie aplicată în agricultură - Șef lucr. dr. Rada Olga 

3.12. Gestiunea mediului şi a resurselor naturale - Șef lucr. dr. Prunar Florin  

3.13. Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole - Conf. dr. Dragomir 

Lucian 

3.14. Protecţie şi expertizare fitosanitară - Prof. dr. Grozea Ioana  

3.15. Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp - Prof. dr. David Gheorghe 

3.16. Utilizarea durabilă a terenurilor agricole - Șef lucr. dr. Mihuț Casiana   

IV. Reprezentantul studenților:  

 4.1. Goga Iancu 

V. Reprezentantul angajatorilor: 

5.1. Ing. Pop Dorin 

 

Activitatea Comisiei, în anul 2019, a presupus: 

- administrarea procesului de evaluare periodică a calității personalului didactic; 

- distribuirea regulamentelor în curs de revizuire, în departamente, în vederea 

consultării și formulării de propuneri de îmbunătățire; 

- centralizarea observaţiilor şi a propunerilor de îmbunătăţire primite și transmiterea 

către CEAC-U. Regulamentele au fost distribuite,  în departamente, spre consultare și 

formulare de  propuneri de îmbunătăţire, prin intermediul RAC-D. Propunerile de 

îmbunătăţire au fost centralizate de RAC-F și transmise către CEAC-U. 

-  implementarea regulamentelor revizuite, la nivel de departamente și facultate; 

- pregătirea documentației pentru auditări; 

- prelucrarea datelor și predarea rapoartelor, la finalizarea procesului de evaluare a 

cadrelor didactice; 

- arhivarea documentelor rezultate în urma evaluării; 

- transmiterea rezultatelor finale către SMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REGULAMENTE REVIZUITE ÎN ANUL 2019 

Nr. crt. Denumirea documentului Codificare Ed. / 
Rev. 

Data aprobării 

1.  Regulament privind acordarea de burse şi 

alte forme de sprijin material pentru studenţi 

USAMVBT - PG 001 R001 2/0 27.03.2019 

2.  Regulament de funcţionare al 
Departamentului de Pregătire al 

Personalului Didactic (DPPD) 

USAMVBT - PG 001 R007 1/5 13.09.2019 

3.  Regulament funcționare Comisia pentru 
Strategie  

USAMVBT - PG 001 R009 1/1 03.07.2019 

4.  Regulament al Comisiei didactice a 
Senatului 

USAMVBT - PG 001 R010 2/1 08.05.2019 

5.  Regulament privind organizarea și 

desfășurarea programelor postuniversitare 
de formare și dezvoltare profesională 
continuă 

USAMVBT - PG 001 R013 1/2 08.05.2019 

6.  Regulament pentru acordarea titlului de 
Doctor Honoris Causa al USAMVB ”Regele 
Mihai I al României” din Timişoara 

USAMVBT - PG 001 R014 1/3 08.05.2019 

7.  Regulament privind inițierea, aprobarea, 
monitorizarea și evaluarea periodică a 
programelor de studii 

USAMVBT - PG 001 R015 1/3 13.09.2019 

8.  Regulament privind organizarea și 
funcționarea serviciului social 

USAMVBT - PG 001 R018 1/3 08.05.2019 

9.  Regulament de organizare și funcționare a 

comisiei de etică universitară 
USAMVBT - PG 001 R021 1/3 03.07.2019 

10.   Regulament de organizare și funcționare a 
departamentelor didactice 

USAMVBT - PG 001 R023 2/1 13.09.2019 

11.   Regulament de funcționare al consiliului 

facultăților 
USAMVBT - PG 001 R024 2/1 13.09.2019 

12.   Regulamentul privind organizarea și 
funcționarea Serviciului de Management al 

Calității 

USAMVBT - PG 001 R026 2/1 07.02.2019 

13.   Regulament privind organizarea și 
desfășurarea admiterii în ciclul de studii 

universitare de licență în USAMVBT 

USAMVBT - PG 001 R028 2/3 07.02.2019 

14.   Regulament privind organizarea și 
desfășurarea admiterii în ciclul de studii de 

master în USAMVBT ”Regele Mihai I al 
României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R029 2/3 07.02.2019 

15.   Regulament privind organizarea și 

desfășurarea admiterii la studiile 
universitare de doctorat în USAMVBT 
”Regele Mihai I al României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R030 2/3 07.02.2019 

16.   Regulament privind organizarea și 
funcționarea departamentului de 
învățământ la distanță și cu frecvență 

redusă 

USAMVBT - PG 001 R031 1/3 08.05.2019 

17.   Regulament de organizare și funcționare a 
Bibliotecii din cadrul USAMVBT ”Regele 

Mihai I al României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R032 1/3 28.05.2019 



18.   Regulament de funcţionare a Editurii 
Agroprint 

USAMVBT - PG 001 R033 2/0 28.05.2019 

19.   Regulament funcționare a căminelor 
studențești 

USAMVBT - PG 001 R034 3/0 25.09.2019 

20.   Procedura privind completarea si 

depunerea declaraţiilor de avere si de 
interese la USAMVBT ”Regele Mihai I al 
României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R035 1/3 07.02.2019 

21.   Regulament privind organizarea și 
funcţionarea cantinei din cadrul USAMVBT 
”Regele Mihai I al României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R036 1/3 28.05.2019 

22.   Regulamentul de organizare al 
Departamentului de Practică 

USAMVBT - PG 001 R037 1/2 03.07.2019 

23.   Regulament de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de finalizare a studiilor  
USAMVBT - PG 001 R038 2/1 21.03.2019 

24.   Regulament privind activitatea profesională 
a studenţilor în USAMVB ”Regele Mihai I al 

României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R040 2/4 13.09.2019 

25.   Regulamentul de organizare și funcţionare 
a Compartimentului de Audit Public Intern 

USAMVBT - PG 001 R042 1/2 23.07.2019 

26.   Regulamentul de organizare si desfășurare 
alegerilor în structurile şi funcţiile de 
conducere în USAMVBT 

USAMVBT - PG 001 R051 2/1 28.05.2019 

27.   Regulamentul Bazei sportive a USAMVBT 
”Regele Mihai I al României”din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R057 1/2 08.05.2019 

28.   Metodologia de desemnare a prorectorilor, 

a prodecanilor si selectarea decanilor in 
USAMVBT ”Regele Mihai I al României”din 
Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R058 1/3 13.09.2019 

29.   Metodologia proprie de organizare a 
programelor de formare psihopedagogică în 
vederea certificării competenţelor pentru 

profesia didactică 

USAMVBT- PG001 R062 1/3 13.09.2019 

30.   Regulament de organizare și funcționare a 
Consiliului științific din cadrul USAMVBT 

”Regele Mihai I al României”din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R065 1/1 08.05.2019 

31.   Regulament de desfășurare a competiției 
interne de proiecte de cercetare  

USAMVBT - PG 001 R066 2/0 08.05.2019 

32.   Regulament pentru conferirea titlului de 
profesor universitar emerit 

USAMVBT - PG 001 
FR067 

1/3 08.05.2019 

33.   Regulament privind organizarea şi 

funcţionarea Centrului de Consiliere şi 
Orientare în Carieră (CCOC) al USAMVB 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara 

USAMVBT - PG 001 R068 1/2 28.05.2019 

34.   Regulamentul de organizare şi funcționare 
a Facultăţii de Agricultură 

USAMVBT - PG 001 
R070/1 

1/2 23.07.2019 

35.   Regulamentul de organizare şi funcționare 

a Facultăţii de Horticultură și Silvicultură 

USAMVBT - PG 001 

R070/2 
1/2 23.07.2019 

36.   Regulamentul de organizare și funcționare 
al Facultăţii de Management și Turism 

Rural 

USAMVBT - PG 001 
R070/3 

1/2 23.07.2019 

37.   Regulamentul de organizare și funcționare 
al Facultăţii de Medicină Veterinară 

USAMVBT - PG 001 
R070/4 

1/2 23.07.2019 



38.   Regulamentul de organizare și funcționare 
al Facultăţii de Inginerie Alimentară 

USAMVBT - PG 001 
R070/5 

1/2 23.07.2019 

39.   Regulamentul de organizare si funcționare 
al Facultăţii de Bioingineria Resurselor 
Animaliere 

USAMVBT - PG 001 

R070/6 
1/2 23.07.2019 

40.   Regulamentul de organizare și funcționare 
a Comisiei de relații internaționale a 
Senatului USAMVBT ”Regele Mihai I al 

României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R072 1/1 28.05.2019 

41.   Regulament de organizare și funcționare a 
Comisiei Social Administrative și cu 

probleme studențești a Senatului 
USAMVBT ”Regele Mihai I al României” din 
Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R073 1/1 08.05.2019 

42.   Regulament de organizare și funcționare a 
Comisiei de extensie universitară și relația 
cu mediul de afaceri a Senatului USAMVBT 

”Regele Mihai I al României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R074 1/1 08.05.2019 

43.   Regulament privind organizarea și 
desfășurarea studiilor universitare de 

doctorat in USAMVBT ”Regele Mihai I al 
României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R075 1/2 13.09.2019 

44.   Regulament privind organizarea şi 

desfăşurarea procesului de obţinere a 
atestatului de abilitare în cadrul USAMVB 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara 

USAMVBT - PG 001 R076 1/3 21.03.2019 

45.   Regulament de organizare si funcționare a 
Consiliului de Administrație a USAMVBT 
”Regele Mihai I al României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R077 1/1 21.03.2019 

46.   Regulament privind organizarea și 
funcționarea Centrului de Consiliere și 
Orientare în Carieră al USAMVB ”Regele 

Mihai I al României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R078 1/1 28.05.2019 

47.   Regulament cu privire la desfășurarea 
concursului de acordare a bursei ”URSUS” 

USAMVBT - PG 001 R080 1/1 16.12.2019 

48.   Regulament privind organizarea și 
desfășurarea studiilor universitare de 
doctorat în cadrul Școlii Doctorale IRVA 

USAMVBT - PG 001 R093 1/1 13.09.2019 

49.   Regulament privind organizarea și 
desfășurarea studiilor universitare de 
doctorat în cadrul Școlii Doctorale Medicină 

Veterinară 

USAMVBT - PG 001 R094 1/1 13.09.2019 

50.   Regulament privind elaborarea planurilor de 
învățământ pentru programele de studii de 

la învățământul cu frecvență 

USAMVBT - PG 001 R095 1/0 07.02.2019 

51.   Regulament de utilizare a rețelei informatice 
a USAMVB ”Regele Mihai I al României” 

din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R096 1/0 07.02.2019 

52.   Regulamentul privind organizarea, atribuțiile 
și funcționalitatea Celulei de Urgență în 

cadrul USAMVB ”Regele Mihai I al 
României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R097 1/0 03.07.2019 

53.   Regulament de organizare și funcționare a 

compartimentului SSM, PSI și SU 
USAMVBT - PG 001 R098 1/0 03.07.2019 



 

II. Evaluări externe și interne 

Auditul intern s-a realizat în data de 04.06.2019, pe baza Planului de Audit nr.1/2019 

Cod USAMVBT-FPG-003-03, ediția 2 / revizia 0, elaborat de Compartimentul de Audit Intern. 

Echipa de audit a fost constituită din următorii auditori: Conf. dr. ing. ec. Ioana Bălan, 

Ș.l. dr. Alina Ghișe, Conf. dr. Ludovic Czister. Criteriile de audit analizate au fost: determinarea 

gradului de îndeplinire a acțiunilor dispuse în urma auditului din anul 2018, determinarea 

gradului de conformitate a modului de elaborare și ținere sub control a documentelor, 

determinarea gradului de respectare a efectuării analizei de management. 

Din analiza rezultatelor, a reieșit că entitatea organizatorică auditată - Facultatea de 

Agricultură, îndeplinește cerinţele raportate la criteriile de audit. S-a identificat un domeniu de 

îmbunătățire, menținerea măsurilor de informare periodică a cadrelor diactice, cu privire la 

prevederile și modificările documentelor interne în vigoare. 

 

III. Monitorizarea programelor de studiu 

În cadrul Facultăţii de Agricultură a avut loc monitorizarea anuală a programelor de 

studiu. Responsabili cu iniţierea monitorizării programelor de studiu sunt coordonatorii de 

program.  

Luând în considerare actualizările legislative, prevederile Regulamentului privind 

iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodica a programelor de studiu - cod 

USAMVBT – PG 001- R015 (http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R015.pdf) 

strategia facultăţii, raportul anual al CEAC-F, rezultatele auditurilor interne, ale evaluărilor 

naţionale şi internaţionale, analiza activităţii didactice a studenţilor, a ratei de abandon şi a 

gradului de angajabilitate al absolvenţilor, coordonatorii de program, împreună cu comisia 

didactică a Facultăţii de Agricultură, au elaborat  Raportul de monitorizare a programelor de 

studiu la nivel de facultate. Acest raport a fost analizat în cadrul Consiliului Facultăţii de 

Agricultură, care a hotărât iniţierea revizuirii programelor de studiu.  

Ca urmare, coordonatorii de program au elaborat documentele de gestionare a 

programelor de studiu, au operat modificări în planurile de învăţământ şi au dispus întocmirea 

fişelor disciplinelor. Aceste documente au fost analizate în cadrul departamentului de care 

54.   Metodologie de admitere Colegiul de 
Învățământ terțiar nonuniversitar USAMVB 

în anul școlar 2019-2020 

USAMVBT - PG 001 R099 1/0 09.07.2019 

55.   Procedură privind organizarea vizitelor în 
cadrul STN din cadrul USAMVB ”Regele 

Mihai I al României” din Timișoara 

USAMVBT - PG 001 R099 1/0 09.07.2019 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R015.pdf


aparţine fiecare program de studiu, 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 studiu, care au 

fost transmise spre avizare Consiliului de Administraţie. 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 au fost puse în 

aplicare începând cu anul universitar 2019/2020. 

 

IV. Evaluarea periodică a calităţii personalului didactic 

Evaluarea calităţii personalului didactic al Facultății de Agricultură,  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 - R022, 

ediția 1 / revizia 1 / 24.04.2015 (http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R022.pdf).  

Evaluarea cadrelor didactice a cuprins: evaluarea de către studenţi, autoevaluarea, 

evaluarea colegială și evaluarea de către directorul de departament. Autoevaluarea, evaluarea 

colegială și evaluarea directorului de departament s-au desfășurat respectând Instrucțiunea 

privind desfășurarea procesului de evaluare a cadrelor didactice , aprobată în ședința C.A. în 

15.10.2019. 

Procesul de evaluare a calității personalului didactic, în anul 2019, s-a desfășurat după 

următorul calendar: 

Perioada de evaluare / 

termen de completare și 

predare 

Activitatea Observaţii 

 

Mai 2019 - Iunie 2019 Evaluarea cadrelor didactice de 
către studenţi  

sesiunea I 

Decembrie 2019 - Ianuarie 
2020 

Evaluarea cadrelor didactice de 
către studenţi 

sesiunea a II-a 

termen de completare pe 
platformă: 21.01.2020 

Autoevaluarea cadrelor 
didactice 

s-a realizat pe Platforma 
informatică de management 
universitar 
(https://intranet.usab-tm.ro/) 

19.02.2020-24.02.2020 Evaluarea colegială - 

05.03.2020 Evaluarea de către directorul de 
departament 

conform Tabelului de conversie 
a punctajelor obținute la 
autoevaluare, nr. 
1217/05.03.2020 

termen de predare către 
SMC: 09.03.2020 

Prelucrarea datelor rezultate în 
urma evaluării cadrelor 
didactice 

RAC-D 
RAC-F 

termen de predare Decan: 
16.03.2020 

Elaborarea Raportului anual  al 
CEAC -F, pe anul 2019 

RAC - F 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R022.pdf


Personalul didactic al Facultății de Agricultură este reprezentat de 78 de cadre titulare, 

dintre care 19 ocupă postul de Profesor, 17 ocupă postul de Conferenţiar, 38 ocupă postul de Şef 

de lucrări (Lector) şi 4 ocupă postul de Asistent. În perioada raportată, un cadru didactic al 

facultății a fost în C.C.Î.C. În anul 2019, au fost evaluate de către studenți și colegial (dacă 

activitățile didactice ale acestora s-au desfășurat în cadrul facultății și a existat interacțiune 

colegială) și 6 cadre didactice asociate. 

Analiza statistică a rezultatelor evaluării cadrelor didactice, pe anul 2019, este prezentată 

în cele ce urmează, păstrând ordinea capitolelor din Regulamentul privind evaluarea periodică a 

calităţii personalului didactic al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului Timişoara - cod USAMVBT PG 001 - R022, ediția 1 / revizia 1. 

 

Autoevaluarea cadrelor didactice  

 

Autoevaluarea cadrelor didactice din cadrul Facultății de Agricultură, pe anul 2019, s-a 

realizat pe platforma informatică de management a universității (https://intranet.usab-tm.ro/), 

conform specificațiilor cuprinse în Fișa de autoevaluare a performanțelor cadrelor didactice 

(cod USAMVBT - PG001-FR022-01, ediția 2 / revizia 0).  

În tabelul 1, sunt prezentate caracteristicile numerice ale punctajelor totale obţinute prin 

însumarea punctajelor din cele patru criterii. Valorile calculate sunt repartizate pe grade didactice.  

Media pe facultate a fost 160.44, cel mai mare punctaj fiind 549.90. Un cadru didactic nu 

și-a completat datele pe platforma de management universitar. Cel mai mic punctaj, dintre cele 

aprobate, a fost 10.18. 

 

Tabelul 1.  Caracteristici numerice aferente punctajelor obținute de cadrele 

didactice la autoevaluare (punctajul total, final) 

 Grad didactic 

PROF. CONF. S.L. ASIST. C.D.ASOC. Total facultate 

Autoevaluare  

(punctaj total, 

final) 

N 19 17 37 4 6 83 

Minimum 30.29 0.00 10.18 18.60 - 0.00 

Media 252.08 154.48 124.76 80.59 - 160.44 

Mediana 181.43 123.80 116.85 79.63 - 122.85 

Maximum 549.90 543.59 405.56 144.50 - 549.90 

 

https://intranet.usab-tm.ro/


Pentru cele patru criterii din fişa de autoevaluare, sunt prezentate valorile minime, 

maxime, media aritmetică, mediana, pentru un număr de N persoane evaluate, pentru fiecare 

criteriu în parte şi pentru fiecare grad didactic în parte (tabelul 2). 

 

Tabelul 2. Caracteristici numerice aferente punctajelor criteriilor din fişa de 

autoevaluare 

Facultatea de Agricultură 

 Grad didactic 

1.PROF. 2.CONF. 3.S.L. 4.ASIST. Total 

facultate 

I. Activitatea didactica N 19 17 37 4 77 

Minimum 0.00 0.00 3.30 0.90 0.00 

Maximum 113.19 94.73 65.23 20.42 113.19 

Media 47.84 30.40 24.76 11.18 30.99 

Mediana 44.70 24.60 26.60 11.70 26.81 

II. Activitatea de 

cercetare stiintifica 

N 19 17 37 4 77 

Minimum 3.15 0.00 0.00 1.05 0.00 

Maximum 106.57 59.97 59.68 18.90 106.57 

Media 41.73 21.58 21.60 9.60 25.94 

Mediana 33.25 19.92 17.50 9.23 18.55 

III. Recunoasterea 

nationala si 

internationala 

N 19 17 37 4 77 

Minimum 10.75 0.00 2.50 0.00 0.00 

Maximum 377.50 107.75 73.50 19.50 377.50 

Media 74.88 31.51 26.86 10.44 38.89 

Mediana 63.75 30.00 22.00 11.13 27.50 

IV. Activitatea in 

comunitatea 

academica 

N 19 17 37 4 77 

Minimum 1.50 0.00 2.50 9.00 0.00 

Maximum 225.50 293.00 220.50 90.00 293.00 

Media 76.05 67.82 48.89 49.38 59.80 

Mediana 42.50 50.00 36.50 49.25 42.50 

Total activitati N 19 17 37 4 77 

Minimum 30.29 0.00 10.18 18.60 0.00 

Maximum 549.90 517.70 405.56 144.50 549.90 

Media 240.50 151.32 122.04 80.59 155.58 

Mediana 164.94 123.80 116.85 79.63 122.85 

 
Au fost calculate şi ponderile valorilor medii ale fiecărui criteriu din total, acestea 

fiind prezentate în diagrama alăturată (figura 1). 



 
 

Figura 1. Ponderea criteriilor din fişa de autoevaluare  

 

Poziţionarea pe axă a seriilor valorice, din punct de vedere al valorilor minime, 
maxime respectiv mediana, sunt descrise în diagramele boxplot realizate pe grade 
didactice (figura 2). 



 
Figura 2.  Diagrama boxplot aferentă punctajelor criteriilor din fişa de autoevaluare  
 

În urma analizei rezultatelor obținute de cadrele didactice ale facultății noastre la 

autoevaluare, în anul 2019, păstrăm propunerile de îmbunătăţire formulate anterior: 

- elaborarea de materiale didactice noi și revizuirea celor existente; 

- creșterea activităţii de cercetare ştiinţifică prin: publicarea rezultatelor cercetării în 

reviste cotate ISI, creșterea valorii Indicelui Hirsch, urmărirea criteriilor CNATDCU, 

în vederea îndeplinirii, conform domeniului de studiu raportat,  participarea la 

competiţii în vederea atragerii de granturi de cercetare, dezvoltarea cercetării 

interdisciplinare, dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională etc; 

- identificarea și valorificarea laturii personale în care fiecare cadru didactic poate 

performa. 

 



Evaluarea colegială 

 

 Evaluarea colegială s-a realizat conform prevederilor Regulamentului privind evaluarea 

periodică a calităţii personalului didactic  al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului Timişoara - cod USAMVBT PG 001 - R022, ediția 1 / revizia 1. S-au 

respectat precizările cu privire la selectarea membrilor comisiei, evitându-se evaluarea reciprocă 

în cadrul aceleiași sesiuni și suprapunerea cu evaluarea anterioară. Cadrele didactice cu activități 

la mai multe facultăți, au fost evaluate și de colegi din aceste facultăți.  

În tabelul 3, sunt prezentate caracteristicile numerice aferente punctajelor obținute de 

cadrele didactice la evaluarea colegială. Se observă că media pe facultate a fost 4.96, punctajul 

minim fiind 4.60, iar punctajul maxim, 5.00. 

 

Tabelul 3. Caracteristici numerice aferente punctajelor obținute de cadrele 

didactice la evaluarea colegială 

 Grad didactic 

PROF. CONF. S.L. ASIST. C.D.ASOC. Total facultate 

Evaluarea 

colegială 

N 19 17 37 4 6 83 

Minimum 4.63 4.86 4.60 4.73 5.00 4.60 

Media 4.97 4.99 4.94 4.90 5.00 4.96 

Mediana 5.00 5.00 5.00 4.93 5.00 5.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

 
Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi s-a realizat în două sesiuni, conform 

Calendarului sesiunii de evaluare a cadrelor didactice de către studenți (cod USAMVBT - 

PG001-FR022-07), cu respectarea prevederilor Regulamentului privind evaluarea periodică a 

calităţii personalului didactic al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului Timişoara - cod USAMVBT PG 001 - R022, ediția 1 / revizia 1.  

În tabelul 4, sunt prezentate caracteristicile numerice aferente punctajelor obținute de 

cadrele didactice la evaluarea de către studenți. Se observă că media pe facultate a fost 4.84, 

punctajul minim fiind 3.36, iar punctajul maxim, 5.00. 

 

 

 



Tabelul 4. Caracteristici numerice aferente punctajelor obținute de cadrele 

didactice la evaluarea de către studenți 

 Grad didactic 

PROF. CONF. S.L. ASIST. C.D.ASOC. Total facultate 

Evaluarea de 

către studenți 

N 19 17 37 4 6 83 

Minimum 4.79 3.79 3.36 4.81 4.46 3.36 

Media 4.91 4.80 4.81 4.92 4.82 4.84 

Mediana 4.94 4.93 4.90 4.93 4.92 4.92 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 

În urma analizei rezultatelor obținute de cadrele didactice la evaluarea de către studenți, 

se mențin propunerile de îmbunătățire a activităților didactice, formulate anterior: 

- utilizarea unor metode de predare cât mai atractive;  

- implicarea studenților la ore și încurajarea interacțiunii student-profesor;  

- renunțarea la teoretizarea l.p. și la referate;  

- creșterea numărului de activități practice desfășurate pe teren. 

Din discuțiile purtate cu reprezentantul studenților, am remarcat aprecierea pe care 

studenții o resimt față de cadrele didactice cu care interacționează pozitiv, care îi încurajează să 

participe la ore, care sunt deschise și disponibile pentru discuții și consultații. Este apreciată și 

inițiativa unor profesori, de acordare de bonificații la nota finală, pentru interacțiune și prezența la 

cursuri. În ceea ce privește conținutul disciplinelor și modul de predare, studenții consideră că, la 

unele discipline, volumul de informație este mare, iar ei întâmpină dificultăți pentru că nu știu să 

își selecteze informația și nu știu cum să învețe. În acest sens, studenții apreciază activitățile 

desfășurate în cadrul proiectului Rose care se derulează la nivelul facultății noastre , deoarece 

consilierii remediali îi pregătesc, le pun la dispoziție materiale sintetice, scheme, teste grilă etc. și 

îi ajută în procesul de învățare.  

 

Evaluarea de către directorul de departament 

 
 

Evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament s-a realizat respectând 

prevederile Regulamentului privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic  al 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara - cod USAMVBT 

PG 001 - R022, ediția 1 / revizia 1.  Punctajele din fișa de autoevaluare au fost echivalate 

conform tabelului de conversie nr. 1603, aprobat în ședința C.A. în  data de 05.03.2019.  

În tabelul 5, sunt prezentate caracteristicile numerice aferente punctajelor obținute de 

cadrele didactice la evaluarea de către directorul de departament, iar în tabelul 6, este prezentată 



distribuția calificativelor pe grade didactice, obținute de cadrele didactice la evaluarea de către 

directorul de departament. Se observă că media pe facultate a fost 4.33, punctajul minim fiind 

2.16, iar punctajul maxim, 5.00. 

 

Tabelul 5. Caracteristici numerice aferente punctajelor obținute de cadrele 

didactice la evaluarea de către directorul de  departament 

 Grad didactic 

PROF. CONF. S.L. ASIST. C.D.ASOC. Total facultate 

Evaluarea de 

către  

directorul de 

departament 

N 19 17 37 4 - 77 

Minimum 3.15 2.16 3.13 3.13 - 2.16 

Media 4.31 4.27 4.37 4.28 - 4.33 

Mediana 4.49 4.33 4.50 4.49 - 4.49 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

 

Tabelul 6. Distribuția calificativelor pe grade didactice,  

obținute de cadrele didactice la evaluarea de către directorul de departament 

Facultatea de Agricultura 

 Grad didactic Total 

facultate PROF. CONF. S.L. ASIST. 

Calificativ FB N 8 6 18 2 34 

% 42.1% 35.3% 48.6% 50.0% 44.2% 

B N 9 10 15 1 35 

% 47.4% 58.8% 40.5% 25.0% 45.5% 

S N 2 1 4 1 8 

% 10.5% 5.9% 10.8% 25.0% 10.4% 

Total N 19 17 37 4 77 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 
Figura 3. Distribuția procentuală pe facultate a calificativelor  

obținute de cadrele didactice la evaluarea de către directorul de departament 

 

Figura 3 arată distribuția procentuală a calificativelor obținute de cadrele didactice ale 

Facultății de Agricultură, la evaluarea de către directorul de departament. 

 
Figura 4. Diagrama boxplot aferentă punctajelor obținute de cadrele didactice la 

evaluarea colegială, la evaluarea de către studenți, respectiv la evaluarea de către 

directorul de departament 

 



Poziţionarea pe axă a seriilor valorice este descrisă în diagrama boxplot aferentă 

punctajelor obținute de cadrele didactice la evaluarea colegială, la evaluarea de către studenți, 

respectiv la evaluarea de către directorul de departament (figura 4). 

 

Din cele prezentate mai sus, considerăm că procesul de evaluare perioadică a calității 

personalului didactic din Facultatea de Agricultură, în anul 2019, s-a desfășurat corespunzător, 

respectând regulamentele în vigoare și prevederile CEAC-U.  

 La întocmirea acestui raport, precum și în ședințele de lucru desfășurate în cadrul 

comisiei, ne-am consultat cu reprezentantul facultății noastre în CEAC-U, dna Ș.l. dr. Adina 

BERBECEA. 

 

 

Întocmit RAC-F, 
Ş.l. dr. Alina NEACȘU 

 
..................................... 

Avizat DECAN, 
Prof. dr. Florinel IMBREA 
 
.......................................... 


