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I. INTRODUCERE 

Prezentul Raport a fost întocmit în baza următoarelor documente:  

1. Manualul calităţii în U.T.M. (ediţia a II-a); 

2. Procedura de evaluare a cadrelor didactice şi de cercetare ştiinţifică. Criterii şi 

standarde de performanţă; 

3. Codul asigurării calităţii în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică al U.T.M.; 

4. Chestionare de evaluare a cadrelor didactice; 

5. Procedură operaţională privind derularea evaluării cadrelor didactice de către 

studenţi prin intermediul platformei IT. 

  

Pentru evaluarea cadrelor didactice în UTM se utilizează mai multe criterii şi 

modalităţi enunţate în Codul asigurării calităţii din activitatea didactică şi de cercetare 

ştiinţifică care sunt detaliate în Procedura de evaluare a cadrelor didactice şi de cercetare 

ştiinţifică. 

În conformitate cu procedura de evaluare a cadrelor didactice şi de cercetare 

ştiinţifică, pentru evaluarea calităţii personalului didactic se utilizează un set de 

instrumente, respective: 

 Fişa de evaluare colegială a cadrului didactic; 

 Fişa de autoevaluare a cadrului didactic; 

 Fişa de evaluare a cadrului didactic de către Directorul de departament; 

 Chestionarul de evaluare a cadrului didactic de către student. 

Pentru anul universitar 2020-2021 finalizarea evaluării cadrelor didactice a fost făcută în a 

II-a decadă a lunii iunie 2021, de către Directorii de departament:  

 Prof.univ.dr. Irina HOLDEVICI – Director Departament Psihologie şi 

psihoterapie; 

 Lect.univ.dr. Oana MATEESCU – Director Departament Ştiinţe cognitive. 



 

 

Rezultatele evaluării au fost prelucrate statistic şi informatic în vederea formulării 

unor politici privind calitatea procesului de învăţământ, dar şi a unei strategii de personal 

privind recrutarea şi promovarea cadrelor didactice pentru programele de studii organizate 

de către Facultatea de Psihologie. 

 

II. REZULTATELE EVALUĂRII 

În urma analizei rezultatelor obţinute la chestionarele:  

 Evaluare colegială; 

 Autoevaluare; 

 Evaluare de către Directorul de departament. 

s-au obţinut următoarele încadrări în calificativele de performanţă şi calitate profesională 

(foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător): 

 

RAPORT SINTETIC ASUPRA EVALUĂRII CADRELOR DIDACTICE 

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE ŞI PSIHOTERAPIE 

Anul universitar Evaluare colegială Autoevaluare 

Evaluare de către 

directorul de 

departament 

2020-2021 

Din analiza 

răspunsurilor a 

rezultat că 100% din 

cadrele didactice au 

obţinut calificativul 

“foarte bine” 

Din analiza 

răspunsurilor a 

rezultat că 100% din 

cadrele didactice au 

obţinut calificativul 

“foarte bine” 

Din analiza 

răspunsurilor a 

rezultat că 100% din 

cadrele didactice au 

obţinut calificativul 

“foarte bine” 

 

 

RAPORT SINTETIC ASUPRA EVALUĂRII CADRELOR DIDACTICE 

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE COGNITIVE 

Anul universitar Evaluare colegială Autoevaluare 

Evaluare de către 

directorul de 

departament 

2020-2021 

Din analiza 

răspunsurilor a 

rezultat că 100% din 

cadrele didactice au 

obţinut calificativul 

“foarte bine” 

Din analiza 

răspunsurilor a 

rezultat că 100% din 

cadrele didactice au 

obţinut calificativul 

“foarte bine” 

Din analiza 

răspunsurilor a 

rezultat că 100% din 

cadrele didactice au 

obţinut calificativul 

“foarte bine” 

 



 

 

Analiza chestionarului “Evaluarea cadrului didactic de către studenţi” a condus 

la următoarele rezultate: 

 

RAPORT ANALIZĂ CHESTIONARE EVALUARE CADRE DIDACTICE DE CĂTRE 

STUDENŢI 

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE ŞI PSIHOTERAPIE 

Anul 

universitar 

Între 5,0 şi 

4,0 puncte 

FOARTE 

BINE 

Între 3,99 

şi 2,5 

puncte 

BINE 

Între 2,49 şi 1,25 

puncte 

SATISFĂCĂTOR 

Mai puţin de 1,25 

puncte 

NESATISFĂCĂTOR 

2020-2021 

Din analiza 

răspunsurilor 

centralizate 

rezultă un 

procent de 

100% cadre 

didactice 

care au fost 

evaluate cu 

acest 

calificativ 

- - - 

 

RAPORT ANALIZĂ CHESTIONARE EVALUARE CADRE DIDACTICE DE CĂTRE 

STUDENŢI 

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE COGNITIVE 

Anul 

universitar 

Între 5,0 şi 

4,0 puncte 

FOARTE 

BINE 

Între 3,99 

şi 2,5 

puncte 

BINE 

Între 2,49 şi 1,25 

puncte 

SATISFĂCĂTOR 

Mai puţin de 1,25 

puncte 

NESATISFĂCĂTOR 

2020-2021 

Din analiza 

răspunsurilor 

centralizate 

rezultă un 

procent de 

100% cadre 

didactice 

care au fost 

evaluate cu 

acest 

calificativ 

- - - 

 

Analiza evaluării cadrelor didactice de către studenţii facultăţii indică faptul că toate 

cadrele didactice au fost evaluate în intervalul calificativului “foarte bine” (între 5,0 şi 4,0 

puncte). Media punctajului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi este: 

4,72. 



 

 

În conformitate cu Metodologia de evaluare a calităţii din UTM, fiecare cadru 

didactic este invitat de către Decan şi Directorul de department la o analiză personal a 

rezultatelor obţinute în evaluarea realizată de către studenţi. În această întâlnire se 

stabilesc elementele necesare, după caz, de remediere şi dezvoltare profesională pentru 

fiecare cadru didactic în parte. 
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