Facultatea_________Program de studiu____
An universitar___________Anul de studiu _
Semestrul______Data completării________
Numele disciplinei____________________
Cadru didactic_______________________
Tipul activităţii______________________

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE
FIZICĂ ŞI SPORT

DEPARTAMENTUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII
FIŞĂ DE EVALUARE A CADRULUI DIDACTIC DE CĂTRE STUDENŢI
Vor completa chestionarul doar studenţii care au prezenţă la cursuri / seminarii / lucrări
practice de cel puţin 75%, demonstrată prin documentele de evidenţă ale cadrului didactic.
Vă rugăm ca la fiecare dintre întrebările de mai jos să completaţi câte un „X” în căsuţa
corespunzătoare uneia dintre variantele de răspuns care vi se par mai apropiate de realitate.
1. Evaluarea elementelor de conţinut ale cursului/ seminarului/ lucrărilor practice
Nr.
crt.

Foarte Slabă Medie Bună Foarte
slabă
bună
1p
2p
3p
4p
5p

Criterii

1.1. Actualitatea cursului sau a activităţii aplicative
1.2. Atractivitatea cursului sau a activităţii aplicative
Claritatea şi structurarea logică a cursului sau a activităţii
1.3.
aplicative
1.4. Corelarea elementelor teoretice cu cele practice
1.5. Asigurarea suportului de curs şi a materialului bibliografic
2. Evaluarea capacităţii pedagogice a cadrului didactic
Nr.
crt.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7
2.8.
2.9.

Criterii
Informarea studenţilor privind obiectivele, criteriile şi
modalităţile de evaluare a activităţii lor
Accesibilitatea limbajului cadrului didactic, prin utilizarea
de explicaţii, exemple şi demonstraţii concludente
Aprecierea stilului de predare
Capacitatea de comunicare
Punctualitatea cadrului didactic
Abilitatea de a stimula interesul studenţilor pentru a se
exprima liber
Capacitatea de a mobiliza cursanţii pentru studiu
individual
Utilizarea eficace a timpului în cadrul activităţilor
didactice
Disponibilitatea de a oferi consultaţii studenţilor și de a
încuraja
implicarea
acestora
în
activitățile
extracurriculare/voluntariat pe problematica specifică

Foarte Slabă Medie Bună Foarte
slabă
bună
1p
2p
3p
4p
5p

activității desfășurate
Respectarea criteriilor de evaluare a studenţilor şi
2.10.
asigurarea transparenţei acestor criteria
Conduita cadrului didactic în relaţia cu studentul, în
2.11. timpul şi în afara procesului didactic. Atitudinea cadrului
didactic față de opiniile studenților
2.12. Valorificarea tehnologiilor moderne de predare
Punctaj indicatori
Punctaj total
3. Concluzii privind cursul/seminarul, lucrările practice
Nr.
crt.
3.1

Criterii

Foarte
Slab Mediu Bun Foarte
slab
bun

Per ansamblu, cursul/seminarul/ lucrarea practică a fost

4. Alte opinii privind activitatea cadrului didactic_____________________________
______________________________________________________________________________
Vă mulţumim pentru sinceritatea răspunsurilor dvs!
NOTĂ: Fişa se aplică la încheierea fiecărui curs/seminar/lucrare practică pentru
evaluarea calităţii programelor de studiu.
Punctaj minim: 17p
Punctaj maxim: 85p

