
Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti 

Facultatea de Medicină 

 

 

Evaluarea cadrelor didactice – an universitar 2013-2014 

 

In cadrul Facultăţii de Medicină evaluarea cadrelor didactice de către studenţi este 

obligatorie şi se realizează semestrial. Chestionarele de evaluare se completează anonim 

de către studenţi şi conţin întrebări privind activitatea de predare a cadrului didactic 

evaluat, disponibilitatea pentru consultaţii, modalitatea de evaluare etc. 

 

In urma centralizării rezultatelor evaluării pentru anul universitar 2013-2014, semestrul I, 

fişele de evaluare de către studenţi a activităţii cadrelor didactice au avut calificative 

“foarte bine” şi “bine” în proporţie de peste 95%, pe departamente, cum este ilustrat în 

graficele de mai jos: 

  

 

 
Fig. 1 Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi - Departamentul Disciplinelor 

Preclinice – an univ. 2013-2014, sem. I 
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Fig. 2 Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi - Departamentul Disciplinelor 

Medico-Chirurgicale şi Profilactice – an univ. 2013-2014, sem. I 

 

In semestrul 2, anul universitar 2013-2014, evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

relevă o apreciere pozitivă, predominând calificativele “foarte bine” cu o pondere de 91% 

pentru cadrele didactice ale Departamentului Disciplinelor Preclinice şi 88% pentru 

cadrele didactice ale Departamentului Disciplinelor Medico-Chirurgicale şi Profilactice. 

 

 

 
Fig. 3 Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi - Departamentul Disciplinelor 

Preclinice – an univ. 2013-2014, sem. II 
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Fig. 4 Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi - Departamentul Disciplinelor 

Medico-Chirurgicale şi Profilactice – an univ.2013-2014, sem.II 

 

Toate cadrele didactice evaluate de catre studentii Facultăţii de Medicină, atât în 

semestrul I, cât şi în semestrul II, anul universitar 2013-2014, au obţinut, în medie, 

calificativul “foarte bine” sau bine”. 

 

Evaluarea activităţii didactice prin fişe de evaluare colegială la nivelul departamentului şi 

evaluarea de către directorul de department se realizează anual. In anul universitar 2013-

2014, fişele de evaluare colegială au fost notate în proporţie de 100% cu “foarte bine”, iar 

dintre fişele de evaluare de către directorul de departament  au fost notate cu calificativul 

“foarte bine” în proporţie de 98%, respectiv “bine” 2%. 
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