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FIŞĂ DE EVALUARE COLEGIALĂ
PE ANUL _______
PERSOANA EVALUATĂ
Nume şi prenume

Funcţie didactică

Facultate

Departament, disciplină

Funcţie didactică

Facultate

Departament, disciplină

EVALUATOR
Nume şi prenume

CRITERII DE EVALUARE ŞI PUNCTAJE
Domeniu

Criteriu de evaluare

1.1. Calitatea informaţiei şi a modului de transmitere a acesteia
(planificare, structură logică, gestionare corectă a timpului şi a încărcării informaţionale, metode de predare
bazate pe tehnici informatice, orientarea noţiunilor predate către problematici practice şi de actualitate)
1.2. Gradul de interactivitate cu studenţii (disponibilitate şi receptivitate la problemele ridicate de
1. Activitatea
studenţi), consultanţă, tutoriat, sprijin în organizarea de manifestări studenţeşti
didactică
1.3. Participarea sau implicarea organizatorică pe linie de schimburi de experienţă didactică activităţi de predare în calitate de cadru didactic invitat în universităţi sau instituţii (dovezi scrise);
invitarea unor cadre didactice din alte universităţi pentru activităţi de predare (dovezi scrise);
propuneri concrete de îmbunătăţire a curriculei şi conţinuturilor de predare; organizarea de schimburi
de experienţă.
2.1. Participarea în proiecte de cercetare/dezvoltare/inovare (propuneri de proiecte, participare în
contracte de cercetare / dezvoltare / inovare). Contribuţii la realizarea unor proiecte de cercetare.
2. Activitatea
2.2. Relevanţa naţională şi internaţională a publicaţiilor ştiinţifice (articole, comunicări, cărţi, brevete).
ştiinţifică şi de
2.3. Recunoaşterea naţională şi internaţională a activităţii ştiinţifice (titluri, distincţii, premii ca rezultat
cercetare
al activităţii ştiinţifice; participare în comitete şi comisii ştiinţifice; participare în colective editoriale;
referent ştiinţific; apartenenţa la societăţi ştiinţifice)
3.1. Responsabilităţi administrative (la nivel de universitate, facultate, departament, disciplină)
3.2. Comunicare interpersonală şi capacitate de a lucra în echipă. Iniţiative privind buna funcţionare
3. Alte
a relaţiilor din cadrul colectivului.
activităţi şi
3.3. Implicarea în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat (instituţii de învăţămînt, agenţi economici,
criterii
organizaţii etc.), promovarea imaginii universităţii (organizarea de manifestări ştiinţifice, diverse
evenimente, activităţi în cadrul unor societăţi, asociaţii profesionale sau ştiinţifice etc.)
Media punctajelor acordate
1 Punctaj: 1 – nesatisfăcător, 2 - satisfăcător, 3 – mediu; 4 - bine; 5 – foarte bine.
Modalităţi de informare folosite2:
Asistenţă a activităţii de predare
Documentare privind conţinutul disciplinelor, activitatea de cercetare, didactică (CV, rapoarte oficiale la nivel de
facultate, universitate, baze de date ştiinţifice)
Discuţii cu cadrul didactic evaluat pentru clarificarea anumitor aspecte
Colaborări directe cu persoane evaluată (proiecte, activităţi, publicaţii comune)
Altele (specificaţi pe verso care)
2 Marcare cu X
Semnătura evaluatorului: ___________________________ Data: _____________________________

Punctaj1

