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 În calitate de Director de Departament, am analizat rezultatele Evaluării Cadrelor didactice de 

la Departamentul Ingineria Instalațiilor de către Studenți în anul universitar 2020-2021, semestrul I, 

și am constatat următoarele aspecte: 

- Față de anii universitari anteriori, numărul studenților care au participat la evaluare a fost net 

superior, respectiv de la un procent de sub 10%, s-a ajuns la un procent de peste 30%; aceasta 

s-a datorat implicării consilierilor de studii și a studenților care fac parte din asociațiile 

studențești și din forurile de Conducere de la nivelul Facultății – Consiliul pe Facultate, 

respectiv a Universității – Senatul Universitar; în plus, anul acesta de pandemie a creat 

premisele pentru studenți de a fi mai activi pe platforme; urmează să avem confirmarea în 

viitor, dacă și acest fapt a avut o contribuție semnificativă; 

- Studenții de la nivelul de licență sunt mult mai activi decât cei de la master; dacă în cazul 

studenților de la master nivelul de participare a fost de sub 5%, cei de la licență au avut o 

participare între 40 și 50%, astfel încât media s-a situat în jurul valorii specificate anterior; 

- Materiile cu aplicații – seminarii, lucrări și proiecte, sunt mai atractive pentru studenți, decât 

cele prevăzute numai cu activitate tip curs; 

- Cel mai important și îmbucurător este faptul că un procent de 88-90% dintre intervievați 

apreciază prestația cadrelor didactice ca fiind foarte bună și bună, aproximativ 7-8% ca fiind 

satisfăcătoare și numai 3-4% ca fiind nesatisfăcătoare. 

În baza celor enumerate mai sus și a analizei realizate împreună cu conducerea Facultăţii de 

Inginerie a Instalaţiilor, am stabilit ca împreună să avem discuții cu un număr restrâns de cadre 

didactice a căror activitate nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor studenților. Dacă în anumite cazuri 

aceste calificative de bine şi foarte bine s-au situat sub media departamentului, vom identifica o 

serie de măsuri constructive care să conducă la îmbunătățirea acestor rezultate. 

 

20.04.2021                    Director Departament Ingineria Instalațiilor 

             Conf. dr. ing. Carmen MÂRZA 



Fisa centralizata a departamentului

Ingineria Instalatiilor

Marza Carmen

Departament

Director departament

Facultate Facultatea de Inginerie a Instalatiilor                                                             

Nr Aspecte evaluate T1 T2 Calificativ N1 Ind1
(%)

N2 Ind2
(%)

1 Cum apreciati modul de 
predare a cadrului didactic ?

1515 1486 1 Foarte bun 987 65.15 974 65.55

2 Bun 358 23.63 349 23.49

3 Satisfacator 110 7.26 106 7.13

4 Nesatisfacator 60 3.96 57 3.84

2 Cum apreciati relatia cadru 
didactic - student ?

1511 1482 1 Foarte buna 1004 66.45 990 66.80

2 Buna 337 22.30 327 22.06

3 Satisfacatoare 109 7.21 106 7.15

4 Nesatisfacatoare 61 4.04 59 3.98

3 Cum apreciati calitatea 
informatiilor transmise, a 
suportului de curs/aplicatii 
si/sau a materialelor 
bibliografice (daca este cazul) 
?

1510 1481 1 Foarte buna 996 65.96 983 66.37

2 Buna 340 22.52 327 22.08

3 Satisfacatoare 114 7.55 113 7.63

4 Nesatisfacatoare 60 3.97 58 3.92

4 Modalitatea de evaluare a 
activitatii si cunostintelor a 
fost corecta si obiectiva ?

1502 1472 1 Da 1281 85.29 1260 85.60

2 Partial 167 11.12 160 10.87

3 Nu 27 1.80 26 1.77

4 Nu am fost evaluat 27 1.80 26 1.77

5 Care a fost gradul d-voastra 
de prezenta la activitatea 
sustinuta de cadrul didactic ?

1514 1484 1 0 - 20 % 30 1.98 0 -

2 20 - 40 % 49 3.24 49 3.30

3 40 - 60 % 107 7.07 107 7.21

4 60 - 80 % 350 23.12 350 23.58

5 80 - 100 % 978 64.60 978 65.90

6 In ce masura activitatile 
didactice au fost desfasurate 
in limba specializarii urmate ?

0 0 1  0 - 20 % 0 - 0 -

2 20 - 40 % 0 - 0 -

3 40 - 60 % 0 - 0 -

4 60 - 80 % 0 - 0 -

5 80 - 100 % 0 - 0 -

6 Nu este cazul 0 - 0 -

Explicatii : T1 - numarul total de raspunsuri la o anumita intrebare

N1 - numarul total de calificative de un anumit tip din cadrul T1

T2 - valoarea T1 din care se scad raspunsurile studentilor care au avut prezenta la
        activitatea respectiva intre 0-20% (rsapunsurile la 13a)

N2 - numarul total de calificative de un anumit tip din cadrul T2

Indx(%) = (Nx/Tx)*100 - procentul calificativului fata de numarul total de raspunsuri

Anul universitar 2020 - 2021; Semestrul 1
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