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Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți 

în anul universitar 2017-2018 

  

Procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți este reglementat prin Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011 cu toate modificările și completările ulterioare, respectiv art. 303, alin. (2)  "Evaluarea de 

către studenți a prestației cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt informații publice".  La 

aceasta se adaugă art. 11 din Anexa la OMECTS nr. 3666/30.03.2012 - Codul drepturilor și obligațiilor 

studentului – care stipulează următoarele: "Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor 

practice, a prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de programul 

de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin 2 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. Evaluările sunt informații publice și sunt folosite  în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri, 

seminarii, stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice." 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți este o componentă importantă a procesului de asigurare 

a calității în Universitatea ARTIFEX din București. Instrumentele utilizate în procesul de evaluare precum și 

metodologia de evaluare sunt prevăzute în Regulamentul intern privind evaluarea cadrelor didactice de către 

studenți.  

Instrumentul de colectare a datelor este "Chestionarul privind evaluarea de către studenți a calității 

predării". Acesta este elaborat la nivel de universitate și dat spre completare studenților. Și în anul universitar 

2017-2018, chestionarele au fost aplicate studenților de la programele de studii universitare de licență și master, 

înainte de începerea sesiunii de examene, în ultimele săptămâni de activitate didactică. Chestionarele au fost 

apoi centralizate de studenți la seminariile de informatică iar rezultatele au fost prelucrate de Comisia de 

evaluare a performanțelor didactice și de cercetare din fiecare facultate.  

Având în vedere cerința ARACIS de a colectarea feedback-ul de la studenți, pentru toate disciplinele 

din planul de învățământ, începând cu anul universitar 2017-2018, evaluarea cadrelor didactice de către studenții 

masteranzi, din cadrul celor cinci programe de master ale Universității, se face pentru toate disciplinele predate. 

La evaluarea cadrelor didactice participă numai acei studenți care au frecventat minimum 25% din 

activitățile didactice realizate de un cadru didactic evaluat. Chestionarele privind evaluarea de către studenți a 

calității predării se păstrează la decanat pentru o perioadă de trei luni de la data încheierii procesului de evaluare 

de către studenți a calității predării, după care pot fi distruse, asigurându-se confidențialitatea tuturor datelor 

primare și intermediare, precum și a rezultatelor finale ale evaluării (fiind accesibile doar rectorului, decanului, 

persoanei evaluate și studenților care au participat la procesul de evaluare).  

http://www.artifex.org.ro/


 2 

Procedura de evaluare se finalizează la sfârșitul anului universitar prin elaborarea de către conducerea 

universității, într-un document cumulativ, a rezultatelor evaluărilor cadrelor didactice de către studenți (care 

sunt făcute publice printr-un raport sintetic postat pe site-ul universității). Acest document este luat în 

considerare la actualizarea politicilor privind calitatea programelor educaționale ale Universității "ARTIFEX" 

din București. 

În urma aplicării chestionarelor privind evaluarea de către studenți a calității predării, în anul 

universitar 2017-2018 și a prelucrării datelor furnizate de către acestea, a rezultat următoarea structură a 

aprecierilor studenților: 

Structura aprecierilor exprimate de studenți în evaluarea cadrelor didactice, în anul universitar 

2017-2018 (rezultat cumulat) 

 

 

Rezultatul evaluării pe posturi didactice 

Structura aprecierilor exprimate de studenți în evaluarea profesorilor universitari  

în anul 2017-2018 
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Structura aprecierilor exprimate de studenți în evaluarea conferențiarilor universitari în anul 2017-

2018 

 

  

 

 

 

Structura aprecierilor exprimate de studenți în evaluarea lectorilor universitari  

în anul 2017-2018 
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Structura aprecierilor exprimate de studenți în evaluarea asistenților universitari 

 în anul 2017-2018 

 

Rezultatul evaluării cadrelor didactice la programele de master ale universității 

Structura aprecierilor exprimate de studenții masteranzi în evaluarea cadrelor didactice la programul 

de studii universitare de master Management Financiar-Bancar și de Asigurări 

 în anul 2017-2018 
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Structura aprecierilor exprimate de studenții masteranzi în evaluarea cadrelor didactice la programul 

de studii universitare de master Managementul Sistemului Informațional Financiar-Contabil 

 în anul 2017-2018 

 

 

 

Structura aprecierilor exprimate de studenții masteranzi în evaluarea cadrelor didactice la programul 

de studii universitare de master Management Organizațional 

 în anul 2017-2018 
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Structura aprecierilor exprimate de studenții masteranzi în evaluarea cadrelor didactice la programul 

de studii universitare de master Marketing și Comunicare în Afaceri 

 în anul 2017-2018 

0.00% 4.12%

16.48%

32.45%

46.95%

Foarte slab (necesită îmbunătățiri 

semnificative)

Satisfăcător (Acceptabil)

Bine (Nivel mediu)

Foarte bine

Excelent

 

 Structura aprecierilor exprimate de studenții masteranzi în evaluarea cadrelor didactice la 

programul de studii universitare de master Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii 

 în anul 2017-2018 

0.05% 4.24%

12.50%

35.17%

48.04%

Foarte slab (necesită îmbunătățiri 

semnificative)

Satisfăcător (Acceptabil)

Bine (Nivel mediu)

Foarte bine

Excelent

 

 

Prezentat în şedinţa Senatului Universităţii „Artifex” din data de 28.11.2018 

 

Rector,  

Prof. univ. dr. Alexandru Lucian Manole 

 

Întocmit 

Prorector, 

Conf. univ. dr. Cristina Protopopescu 


