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Preambul:
Prezentul raport descrie procesul și rezultatele privind evaluarea anuală a cadrelor didactice, pe
anul 2020, în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii privind evaluarea anuală a cadrelor
didactice, cod regulament: UMFST-REG-63, ed.03.
Evaluarea performanţelor corpului profesoral al Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației
(FITI) reprezintă o componentă a sistemului de asigurare a calităţii din universitate, având la bază
standarde de referinţă ce derivă din legislaţia în vigoare şi sunt adoptate de Senatul universităţii.
Rezultatele evaluării anuale a performanţelor cadrelor didactice ale FITI sunt supuse analizelor
Consiliului Facultății şi stau la baza stabilirii unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi cercetării
în facultate. Acestea sunt utilizate la fundamentarea deciziilor privind salarizarea diferențiată a
personalului didactic, conform prevederilor legale în vigoare și a hotărârilor Consiliului de Administrați,
precum și la realizarea ierarhizărilor interne în diverse competiţii de burse, mobilităţi etc.
Sunt evaluate toate cadrele didactice ale FITI cu funcţia didactică de bază în universitate.

1. Autoevaluarea
Autoevaluarea se face în baza criteriilor şi indicatorilor din partea I a Fişei de evaluare anuală a
performanţelor profesionale individuale, diferenţiată pe funcţii didactice, anexele 01-04.
Decanatul FITI a anunţat cadrele didactice cu cel puţin trei săptămâni înainte de termenul limită de
depunere, stabilit pentru 1 februarie 2021.
Completarea fişei de autoevaluare a performanţelor profesionale individuale s-a realizat, pentru
anul calendaristic 2020.
Fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, completate de către cadrele
didactic în coloana „Autoevaluare” a fost verificată de către directorul de departament, în coloana
„Evaluare şef de disciplină”, care le păstrează în format tipărit şi semnate. Acestea sunt însoţite de copii
ale dovezilor datelor prezentate.
Refuzul transmiterii fișelor de evaluare, în termenele prevăzute precum şi completarea
defectuoasă a acestor documente constituie acte de neîndeplinire a obligaţiilor de serviciu.
Nu există abateri de la această cerință.
Din total de 44 de cadre didactice aflate în activitate în anul 2020 au fost evaluate 42 de cadre
didactice, două cadre didactice fiind in concediu de ingrijire al copilului.

Funcția didactică
Profesor
Conferențiar
Șef de lucrări
Asistent universitar
Total

Total cadre didactice
Facultatea de Inginerie și
Tehnologia Informației
5
15
23
1
44

Cadre didactice evaluate
DIIM
Facultatea de Inginerie și
Tehnologia Informației

DIETI

5
15
21
1

1
8
11
0

4
7
10
1

95,5 %

21

23

DIIM - Departamentul Inginerie Industrială și Management
DIETI - Departamentul Inginerie Electrică și tehnologia Informației
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Punctaj evaluare
Pmediu

Profesor
121,38

Pmin

90,77
183,77

Pmaxim

Funcția didactică
Conferențiar
Șef de lucrări
139,33
208,62

Facultatea de Medicină Dentară

7,45

12,1

223,96

109,75

Asistent universitar

3,95
3,95
3,95

Pmediu = 118,32

2. Evaluarea de către studenţi
Evaluarea de către studenţi se realizează on line în două etape (semestrul I și II) în primele luni
ale fiecărui semestru şi vizează activitatea desfăşurată de cadrul didactic pe parcursul semestrului
precedent, în baza Chestionarului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi.
Departamentul de Asigurare a Calităţii (DAC) a colectat rezultatele evaluării și le-a transmis
Decanatului FITI. Evaluarea activității de către studenți s-a facut pe baza unui chestionar de apreciere a
modului de organizare și desfășurare a cursului/lucrărilor practice/seminariilor, a calității actului
didactic și a modului de examinare.
Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți în anul 2020, indică punctaje între 5 şi
1,94. Din totalul de 45 cadre didactice ale facultăţii, au fost evaluate 43, adică un procent de 95,5%.

3. Evaluarea colegială
Evaluarea colegială se referă la activitatea didactică, ştiinţifică şi în comunitatea academică a
cadrului didactic evaluat în anul calendaristic 2020.
Aprecierea colegială se efectuează în baza Fișei de evaluare colegială, de către două cadre
didactice cu funcţia de bază în facultate, cu acelaşi grad didactic sau mai mare ca cel al persoanei
evaluate, din care cel puţin un cadru didactic este din afara disciplinei predate de cadrul didactic
evaluat.
Stabilirea persoanelor care evaluează un anumit cadru didactic s-a realizat, în prima săptămână
a lunii octombrie 2019, de cele două Consilii ale departamentelor IIM, respective IETI, pe criteriul
disciplinelor de predare și/sau a relațiilor de colaborare.
Cadrele didactice desemnate au completat fișa de evaluare colegială pe baza performanțelor
didactice, care s-a predat semnată directorului de departament, în prima săptămână a lunii octombrie a
anului 2020.
Au fost evaluate de câte doi colegi:
- 20 cadre didactice de la DIIM;
- 22 cadre didactice de la DIETI.
Numărul de cadre didactice FITI - evaluări colegiale
Nr.crt.
Grad didactic
1.
Profesor

DIIM

DIETI

1

4

2.

Conferențiar

8

7

3.

Șef de lucrări

11

10

4.

Asistent universitar

0

1

2
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Punctajele obținute de cadrele didactice FITI în urma evaluărilor colegiale
Nr.crt.
Grad didactic, Prenume, Nume
Punctaj realizat - min/max
1.
4,4 - 5
Profesor
2.

Conferențiar

4,4 - 5

3.

Șef de lucrări

4,7 - 5

4.

Asistent universitar

4,8

4. Audit intern Decanat Facultatea de de Inginerie și Tehnologia
Informației
În luna ianuarie a anului 2021, în cadrul Decanatului Facultății de de Inginerie și Tehnologia
Informației, a avut loc un proces de audit intern, în cursul căruia au fost evaluate activitățile desfășurate
în decanat precum si procedurile utilizate. Nu s-a constatat nicio neconformitate.

Anexa 1 – Dosar Fișe de autoevaluare DIIM; Fișe de evaluare colegială DIIM
Anexa 2 – Dosar Fișe de autoevaluare DIETI; Fișe de evaluare colegială DIETI
Anexa 3 – Raportul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți

Responsabil cu verificarea şi asigurarea calităţii la nivel de facultate
Prof. dr. abil. ing. Liviu MOLDOVAN
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