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Facultatea de Zootehnie funcționează cu două departamente („Managementul 

producţiilor animale” și „Știinţe fundamentale în zootehnie”) în care activează în total 31 

cadre didactice (17 și, respectiv, 14 cadre didactice în cele două departamente) care au 

norma de bază la această facultate. 

Evaluarea cadrelor didactice s-a făcut pe patru paliere, conform regulamentului: 

evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, autoevaluarea, evaluarea colegială și 

evaluarea managerială, pe baza unor fișe de evaluare aprobate de Senatul USAMV.  

 

În urma evaluării cadrelor didactice de către studenţi, s-a constatat că studenţii au 

apreciat favorabil calitatea cursului şi modul de predare, punctualitatea şi competenţa 

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 atât din 

categoria celor moderne (prezentări multimedia, proiectare asistată de calculator, simulări 

3D), cât şi a celor clasice. În timpul evaluării, cadrul didactic vizat nu a fost prezent în sală. De 

asemenea, s-au putut înregistra, la unele discipline, sugestiile studenților legate de reducerea 

volumului de informaţii transmis, de modernizarea mijloacelor de predare şi de adaptarea 

metodelor de predare la ritmul şi opţiunile studenţilor.  

Punctajele acordate de studenți, centralizate pe toată facultatea, au variat astfel: 

- pentru gradul didactic profesor, între 8,97 și 9,96 puncte (la departamentul “Științe 

fundamentale în zootehnie” au fostîntre 8,97 și 9,93 puncte, iar la „Managementul 

producţiilor animale”, între 9,22 și 9,96 puncte); 

- pentru gradul didactic conferențiar, între 9,24 și 9,95 puncte (la departamentul “Științe 

fundamentale în zootehnie” au fostîntre 9,29 și 9,95 puncte, iar la „Managementul 

producţiilor animale”, între 9,24 și 9,30 puncte); 

- pentru gradul didactic șef de lucrări, între 9,29 și 9,93 puncte (la departamentul “Științe 

fundamentale în zootehnie” au fostîntre 9,29 și9,87 puncte, iar la „Managementul 

producţiilor animale”, între 9,62 și 9,93 puncte); 
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- pentru gradul didactic asistent, între 9,18 și 9,97 (la departamentul “Științe fundamentale 

în zootehnie” au fostîntre 9,84 și 9,89 puncte, iar la „Managementul producţiilor animale”, 

între 9,18 și 9,97 puncte). 

Rezultatele evaluării studenţilor au fost aduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic vizat şi 

Consiliului Facultăţii de Zootehnie. 

Per ansamblu, s-a observat o îmbunătăţire a activităţii cadrelor didactice faţă de perioada 

anterioară, tradusă prin punctajele superioare obţinute (în toate situaţiile au fost corespunzătoare 

calificativului de „Foarte bine”) şi aprecierile laudative ale studenţilor. 

 

Autoevaluareaefectuată pentru cele şase criterii de apreciere din fișele de evaluare a scos 

în evidență faptul că, per facultate, cadrele didactice având gradul de profesor s-au autoevaluat 

cu 91,50– 100 puncte (98,40 – 100,00 puncte, la departamentul „Managementul producţiilor 

animale” și 91,50 – 98,75 puncte la departamentul „Știinţe fundamentale în 

zootehnie”);conferențiarii, cu puncte între 84,20 și 90,50 puncte (84,20 – 97,80 puncte, la 

departamentul „Managementul producţiilor animale” și 90,50 – 90,90 puncte la departamentul 

„Știinţe fundamentale în zootehnie”);șefii de lucrărişi-au acordat între 83,20 și 96,50 puncte 

(83,20 – 95,00 puncte la departamentul „Managementul producţiilor animale” și 84,65 – 96,50 

puncte la departamentul „Știinţe fundamentale în zootehnie”). Punctajele pentru gradul 

didactic asistent, în urma evaluării, au fost între 80,00 și 91,00 puncte (81,50 – 91,00 

puncte la departamentul „Managementul producţiilor animale” și 80,00 – 91,00 puncte la 

departamentul „Știinţe fundamentale în zootehnie”). 

Criteriile unde au fost înregistrate depunctări au fost “Activitatea ştiinţifică” şi „Alte 

activităţi în slujba învăţământului”. 

 

Evaluarea colegială s-a realizat pe grupe de grade didactice, iar în interiorul acestora s-a 

avut în vedere compatibilitatea disciplinelor predate. 

În urma centralizării fişelor de evaluare colegială a rezultat că: 

-  pentru gradul didactic de profesor au fost acordate între 85,50 și 99,20 puncte, cu intervalul 

95,40 – 99,20 puncte la departamentul Managementul producţiilor animale” și 85,50 – 

98,75 puncte la departamentul „Știinţe fundamentale în zootehnie”; 

- pentru gradul didactic de conferenţiar, între 83,70 și 97,75 puncte, cu 83,70 – 94,40 puncte 

la departamentul „Managementul producţiilor animale” și 93,80 – 97,75 puncte la 

departamentul „Știinţe fundamentale în zootehnie”; 

- pentru gradul didactic deșef de lucrări,variația a fost între 83,00 și 93,45 puncte, cu 83,00 – 

92,00 puncte la departamentul „Managementul producţiilor animale” și 84,40 – 93,45 

puncte la departamentul „Știinţe fundamentale în zootehnie”; 

-  pentru gradul didactic de asistent, punctajul a fost între 79,40 și 85,80 puncte, cu intervalul 

79,40 – 83,4 puncte la departamentul „Managementul producţiilor animale” și 81,60 – 

85,80 puncte la departamentul „Știinţe fundamentale în zootehnie”.  

Criteriul unde au fost constatate deficienţe în marea majoritate a cazurilor a fost cel care a 

vizat „Activitatea ştiinţifică”. 
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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 specifice facultății. 

Rezultatele obţinute în urma evaluării manageriale arată astfel: 

- 88,83 – 99,00 puncte pentru gradul didactic de profesor (cu intervalul 97,20 – 99,00 

puncte la departamentul „Managementul producţiilor animale” și 88,83 – 98,90 puncte 

la departamentul „Știinţe fundamentale în zootehnie”); 

- 85,00 – 98,90 puncte pentru gradul didactic conferențiar (cu intervalul 85,00 – 97,70 

puncte la departamentul „Managementul producţiilor animale” și 93,80 – 97,75 puncte 

la departamentul „Știinţe fundamentale în zootehnie”); 

- 83,00 – 95,55 puncte pentru gradul didactic șef de lucrări (cu 85,5 – 92,00 puncte la 

departamentul „Managementul producţiilor animale” și 83,00 – 95,55 puncte la 

departamentul „Știinţe fundamentale în zootehnie”); 

- 79,50 și 87,70 puncte pentru gradul didactic asistent (cu 79,50 – 83,00 puncte la 

departamentul „Managementul producţiilor animale” și 80,00 – 87,70 puncte la 

departamentul „Știinţe fundamentale în zootehnie”);  

Toate cadrele didactice evaluate au primit calificativul „Foarte bine”, corespunzător 

punctajului rezultat în urma evaluării manageriale. Pentru acest tip de evaluare, criteriile de 

apreciere îndeplinite într-o mai mică măsură au fost „Activitatea ştiinţifică”, „Iniţiativă şi 

creativitate” şi „Alte activităţi în slujba învăţământului”. 

 

Analiza generală a activităţii cadrelor didactice din Facultatea de Zootehnie prin prisma 

celor patru criterii de evaluare (Evaluarea de către studenţi; Autoevaluare; Evaluare colegială; 

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

punctajele acordate fiind corespunzătoare calificativului de „Foarte bine”, în toate situaţiile 

analizate. 
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