FACULTATEA DE INSTALAŢII

DEPARTAMENTUL: INGINERIA INSTALAȚIILOR

RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE
DE CĂTRE STUDENȚI

Raportul se referă la semestrul I din anul universitar 2014- 2015.
Conform raportului centralizat al Departamentului Ingineria Instalațiilor, atașat
ca anexă și preluat din baza de date a Universității Tehnice, se pot formula
următoarele concluzii:
 Metoda utilizată în acest an, cu intervenția studenților direct în program pe
bază de coduri – față de cea folosită in anii anteriori, a avut impact de
participare mai scăzut, rezultatele nefiind foarte relevante, în multe cazuri;
Orientativ, pot exemplifica cu procente de participare la cursuri, după cum
urmează:
- anul I – cca 11%
- anul II – intervalul 11-26%
- anul III – cca 8%
- anul IV – intervalul 9-22%
- Master an I – intervalul 8- 18%
-Master an II – cca 6%.
În plus, în varianta anterioară, era cert că cei care completau formularele, erau
studenții care frecventau cursurile.
La aplicații este dificil de făcut o statistica, întrucat sunt mai multe cadre
didactice care susțin ore la o materie, deci intervențiile se împart, după un
algoritm aleator. Rămâne de luat în considerare numai fișa centralizată a
fiecărui cadru didactic.
 Am constat că disciplinele cu mai multe credite au fost considerate mai
“atractive” pentru studenți comparativ cu cele având credite mai puține.
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 În condițiile acestea de participare, pot afirma că aprecierile studenților sunt în
general pozitive, adică majoritatea au calificat prestația cadrelor didactice ca
fiind bună sau foarte bună; prestația slabă reprezintă un raport mic, sub 5%.
Concluzia este că în ciuda eforturilor tutorilor de an de a distribui codurile și a
stimula (verbal) studenții să completeze fișele, rezultatele nu sunt elocvente, numai
orientative.
Ca și sugestie, mi s-ar părea util ca directorii de departamente să poată
vizualiza și aprecierea de către studenți a cadrelor didactice de la alte departamente,
care susțin ore pe baza notelor de comandă.
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