
 

 
 

 
 
 

Departamentul Comunica]ii 
Nr. 26/25.05.2022 

 

Analiza evaluare cadre didactice de c`tre studen]i la 

Departamentul Comunica]ii \n 2021-2022, semestrul I 

 
|n anul universitar 2021-2022 au fost evaluate 37 cadre didactice permanente, cu durat` determinat` [i 
asociate. |n Anexa 1 se prezint` centralizatorul pentru semestrul 1 (la care s-au primit maxim 1109 
r`spunsuri la o \ntrebare).  
 
Se observ` c` \n medie 69.18% din studen]i au acordat calificativul FOARTE BINE sau BINE la 
criteriul 1 (“Cum aprecia]i modul de predare al cadrului didactic?”) pentru anul universitar evaluat, 
semestrul 1. Media urc` la 72.26% la criteriul 2 (“Cum aprecia]i rela]ia cadru didactic-student?”) [i 
respectiv 71.87% la criteriul 3 (“Cum aprecia]i calitatea informa]iilor transmise, a suportului de 
curs/aplica]ii [i/sau a materialelor hibliografice ( dac` este cazul)?”). 
 
Similar s-au analizat [i criteriile 4-6.  
 
Dintre problemele semnalate am re]inut urm`toarele: 
 
1. La unele discipline nu s-a asigurat organizarea contesta]iilor astfel \nc=t studen]ii s` \[i poat` vedea 

lucr`rile de la examen. 
 

M`suri adoptate:  
 

a) |n [edin]a de departament din 6.05.2022 a fost comunicat` obliga]ia cadrelor didactice de a 
organiza contesta]iile   

b) Chiar dac` ultimele 3 sesiuni de examene + 3 sesiuni de restan]e + 2 sesiuni de re-examin`ri au 
fost online,  dreptul studen]ilor de a-[i vedea lucr`rile trebuie asigurat indiferent de forma de 
examinare (onsite sau online). 

 
2. Schimbarea modului de examinare la o disciplin` la restan]` fa]` de primul examen. Din p`cate 

problema a fost ridicat` [i \n semestrul anterior.   
 
M`suri adoptate:  
 

a) |n [edin]a de departament din 6.05.2022 s-a semnalat aceast` problem` [i a fost o dezbatere.   
b) Monitorizarea modului de desf`[urare a examenelor [i aten]ionarea cadrelor didactice privind 

obligativitatea de a p`stra regulile anun]ate la \nceputul semestrului. 
c) Men]ionarea explicit` a metodei de evaluare (deci eliminarea ambiguit`]ilor din fi[a 

disciplinei). 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

3. O alt` problem` semnalat` a fost aducerea studen]ilor \n sesiune pentru activit`]i care trebuiau s` 
se finalizeze \n timpul semestrului.  

 
 M`suri adoptate:  

 

a) Aten]ionarea cadrelor didactice privind \ncetarea aducerii studen]ilor \n sesiune pentru 
activit`]i care trebuiau s` se finalizeze \n timpul semestrului.  

 
4. Din motive legate de num`rul limitat de amfiteatre sunt planificate examene [i \n zilele de s=mb`t` 

[i uneori chiar [i duminic`. Au fost cazuri \n care nu s-a f`cut corectarea \n timp util a ultimelor 
examene, bloc=nd activitatea de validare a sesiunii \n SINU. 

 
 M`suri adoptate: 

  

a) Aten]ionarea cadrelor didactice privind corectarea lucr`rilor [i comunicarea rezultatelor \n 
maxim 72 ore (3 zile) de la examen.  

b) Neplanificarea unor examene cu mul]i studen]i \n ultima zi de sesiune la discipline unde cadrul 
didactic nu este dispus s` corecteze \n timpul zilelor de s=mb`t` [i duminic`. 

 
5. Sub pretextul c` studen]ii nu vin altfel la curs, unii profesori refuz` s` ofere acces la suportul 

electronic pentru curs. 
  

M`suri adoptate:  
 

a) A fost trimis mesaj c`tre toate cadrele implicate s` asigure suportul electronic de curs [i 
aplica]ii    
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