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RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE  

DE CĂTRE STUDENȚI 

 

 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 II, 

și am constatat următoarele aspecte: 

- Față de semestrul I, numărul studenților care au participat la evaluare a fost mult mai mic, 

respectiv s-a revenit la procentul de paticipare de cca 10%, ca și în anii anteriori, față de 

procentul de 30% din semestrul I al aceluiași an universitar 2020-2021; se pare că fără 

implicarea directă și susținută a consilierilor de studii și a asociațiilor studențești – care peste 

vară este categoric limitată, interesul studenților a scăzut;  

- Studenții de la nivelul de licență sunt mai activi decât cei de la master; 

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

cele prevăzute numai cu activitate tip curs; 

- Chiar daca rezultatele nu sunt la fel de relevante, datorită participării restrânse, îmbucurător 

este faptul că aproximativ același 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 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. Desigur, susținerea 

orelor în regim „on line” precum și a verificărilor pe TEAMS își are limitele și neajunsurile de la 

sine înțelese. Sperăm la revenirea cât mai curând la învățământul „on site”, așa cum este 

preconizat de către conducerea UTCN, evident dacă condițiile epidemiologice vor permite acest 

fapt. 

 

21.09.2021                    Director Departament Ingineria Instalațiilor 

             Conf. dr. ing. Carmen MÂRZA 
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