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RAPORT 
PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE- 2017 

 

 

Evaluarea cadrelor didactice de la Facultatea de Horticultură s-a efectuat conform 

procedurii aprobate de Senatul USAMV Iaşi şi a implicat cele patru tipuri de evaluări: 

autoevaluarea, evaluarea colegială, evaluarea managerială a directorului de department şi 

evaluarea de către studenţi. 

Procedura de evaluare s-a realizat pe baza CV- urilor personale, a autoevaluărilor şi a 

fişelor elaborate şi aprobate de Departamentul pentru Asigurarea Calităţii din cadrul 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi. 

În cadrul celor două departamente, Departamentul IV – Ştiinţe Exacte şi 

Departamentul V – Tehnologii horticole, activează în total 39 cadre didactice cu norma de 

bază la USAMV Iaşi. Trei cadre didactice din Departamentul Tehnologii horticole nu au fost 

evaluate în 2017 (un cadru didactic a beneficiat de o bursă în Elveţia, iar două cadre didactice 

au fost în concediu de creştere a copilului). Prin urmare, evaluarea s-a efectuat la 36 cadre 

didactice, după cum urmează: 

 la Departamentul Ştiinţe Exacte au fost evaluate 13 cadre didactice, din care: 1 profesor 

universitar, 1conferenţiar universitar, 8 şefi de lucrări şi 3 asistenţi universitari; 

 la Departamentulul Tehnologii horticole au fost supuse procedurii de evaluare 21 

cadredidactice, din care: 7 profesori universitari; 5 conferenţiari universitari; 5 şefi de 

lucrări ; 4 asistenţi universitari. 

Autoevaluareaa fost efectuată în baza fişelor standardizate concepute pentru patru 

criterii de apreciere, cu un punctaj cuprins între 0 şi 100 puncte. Din analiza fişelor de 

autoevaluare s-a constatat că toate cadrele didactice titulare au calificativul "Foarte bine" 

(90,3 puncte), media punctajelor, pe grade didactice, fiind următoarea: 

 profesori – 96,7; 

 conferenţiari – 92,5; 



 şef lucrări – 84,8; 

 asistenţi – 87,2. 

Evaluarea colegială s-a făcut pe grupuri de discipline, criteriile cuprinse în fişe 

referindu-se la gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă, activitatea ştiinţifică 

adecvată la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate, trăsături de personalitate şi caracter 

şi alte activităţi în interesul învăţământului. 

Rezultatele evaluării colegiale indică un punctaj mediu de 91,8, calificativul obţinut de 

toate cadrele didactice fiind „Foarte bine”, cu următoarea structură pe grade didactice: 

 profesori – 97,2; 

 conferenţiari – 93,5; 

 şef lucrări – 87,6; 

 asistenţi – 88,7. 

Evaluarea managerială a fost realizată de către directorul de departament  pentru toate 

cadrele didactice, conform fişelor, pe grade didactice. Evaluarea managerială s-a efectuat în 

bază informaţiilor prezentate în fişele de autoevaluare, a realizărilor personale ale cadrelor 

didactice şi a gradului de implicare în activităţile specific departamentului.  

Punctajul mediu obţinut a fost 91,9, distribuit pe grade didactice astfel:  

 profesori – 95,7; 

 conferenţiari – 92,5; 

 şef lucrări – 89,0; 

 asistenţi – 90,5. 

Pentruacest tip de evaluare, criteriile de apreciere îndeplinite într-o mai mica măsură au 

fost „Activitateaştiinţifică” şi „Alte activităţi în slujba învăţământului”. 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi a reprezentat o componentă 

importantă în asigurarea şi evaluarea calităţii în educaţie, esenţială pentru formarea unor 

opinii corecte, suplimentare, despre performanţele profesionale şi calitatea comportamentală a 

cadrelor didactice în relaţie cu studenţii. 

Evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice s-a efectuat pe baza unui chestionar cu 

20 de întrebări care se referă la mai multe aspecte fiind grupate astfel: 

- organizarea activităţii didactice; 

- calitatea activităţii didactice; 

- metodele de predare; 

- modul cum profesorii evaluează studentul. 



Fişele completate de studenţi, pentru fiecare cadru didactic, au fost preluate şi prelucrate 

de directorii de departamente, care au elaborat rezultatele finale. La majoritatea aspectelor 

incluse în formular, studenţii au acordat puncte care încadrează cadrele didactice în 

calificativul “foarte bine”, cuantificate prin punctaje cuprinse între 88 şi 95. 

Studenţii au apreciat favorabil calitatea cursului şi modul de predare, 

punctualitatea şi competenta cadrelor didactice, dar şi relaţia profesională interactivă cu 

aceştia. De asemenea, studenţii au evidenţiat că mijloacele didactice folosite în procesul de 

predare-învăţare au fost din categoria celor clasice dar şi a celor moderne (prezentări 

multimedia, proiectare asistată de calculator etc.). 

Au existat şi câteva sugestii legate de reducerea volumului de informaţii 

transmis, de modernizarea mijloacelor de predare şi de adaptarea metodelor de predare 

la ritmul şi opţiunile studenţilor. 

În general, s-aobservat o îmbunătăţire a activităţii cadrelor didactice faţă de perioada 

anterioară, tradusă prin punctajele superioare obţinute (în situaţiile corespunzătoare 

calificativului „Foarte bine”) şiaprecierilestudenţilor. Rezultatele evaluării studenţilor au 

fostaduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic vizat, pentru a fi luateî in considerare aspectele 

ce pot fi îmbunătăţiteînrelaţiacadru didactic-student. 

Analizagenerală a activităţii cadrelor didactice din Facultatea de Horticultură, prin prisma 

celor patru forme de evaluare (evaluarea de cătrestudenţi; autoevaluare; evaluare colegială; 

evaluare managerială) a condus la concluzia că aceasta s-a situat la niveluri calitative superioare, 

notele acordate fiind corespunzătoare calificativului de „Foarte bine”, în toate situaţiile analizate. 
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