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1.DOMENIU
Procedura se aplică tuturor cadrelor didactice din cadrul Universităţii
Creştine „Dimitrie Cantemir”. Evaluarea colegială este obligatorie şi se
realizează la sfârşitul anului universitar de către Comisia de evaluare a
activităţilor didactice constituită la nivel de facultate.
2.SCOP
Procedura stabileşte modalitatea de evaluare colegială periodică a calităţii
corpului profesoral care îşi desfăşoară activitatea în cadrul UCDC. Evaluarea are
în vedere următoarele activităţi ale cadrelor didactice: didactică, ştiinţifică şi de
cercetare, precum şi activităţile auxiliare asociate calităţii de cadru didactic.
3.DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
F-X - codul facultăţii conform codificării aprobate de conducerea
universităţii (ex. 2 pentru Facultatea de Management Turistic şi Comercial);
CF-X – conducerea facultăţii X;
TD – titularul de disciplină
4.DESCRIEREA PROCESULUI
4.1.Organizarea procesului
Evaluarea colegială este coordonată de o comisie, numită de decan, formată
din trei membri ai departamentului (inclusiv director de departament), indiferent
de gradul didactic.
Comisia de evaluare colegială, numită de decan, stabileşte pentru fiecare
cadru didactic, o echipă de trei evaluatori, dintre colegii care cunosc cel mai bine
activitatea celui evaluat.
Un cadru didactic nu poate fi evaluat de către un coleg cu un grad didactic
inferior.
Fiecare cadru didactic trebuie să evalueze cel puţin trei colegi.
Evaluarea colegială este un proces în care fiecare cadru didactic îşi asumă
deplina responsabilitate pentru evaluările făcute, prin semnătură pe formularele
de evaluare colegială (Anexa 1).
4.2. Desfăşurarea acţiunilor de evaluare colegială
Acţiunile de evaluare colegială se vor desfăşura pe baza programării
stabilite, pentru toate cadrele didactice din cadrul UCDC.
Pentru realizarea evaluării colegiale, evaluatorul are dreptul să consulte Fişa
de autoevaluare a colegului evaluat şi rezultatele evaluării realizate de studenţi.
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La sfârşitul lunii iunie comisia distribuie fiecărui cadru didactic din
departament câte un formular de evaluare, corespunzător fiecărei discipline
predate, aferent fiecărui alt coleg de departament.
Comisia primeşte nemijlocit şi confidenţial, de la fiecare cadru didactic
formularele completate.
În prima decadă a lunii iulie, Comisia evaluează performanţele didactice şi
de cercetare ale fiecărui cadru didactic pe baza unui punctaj aferent activităţilor
prevăzute la punctul 2 din prezenta procedură.
Comisia de evaluare colegială redactează Raportul de evaluare colegială
(Anexa 2), pentru fiecare cadru didactic din facultate.
Comisia de evaluare colegială din facultate va constitui câte un dosar pentru
fiecare cadru didactic membru al departamentului. Acest dosar va cuprinde
Raportul de evaluare colegială (Anexa 2), în două exemplare şi formularele
(Anexa 1) prin care a fost evaluat colegial cadrul didactic respectiv.
Cadrul didactic evaluat are dreptul să consulte conţinutul dosarului său de
evaluare colegială.
Pentru fiecare cadru didactic, membru al departamentului, dosarul de
evaluare colegială, rezultatele evaluării de către studenţi şi Fişa de autoevaluare
vor servi la procesul de evaluare de către Decanul facultăţii.
Copii ale Rapoartelor de evaluare colegială vor fi puse la dispoziţia
Decanilor, pentru alcătuirea Rapoartelor de autoevaluare ale programelor de
studii.
4.3. Corectarea neconformităţilor
Fişele de evaluare colegială sunt discutate în Consiliul Facultăţii pentru a
găsi soluţii cu privire la corectarea neconformităţilor constatate.
Aceste soluţii sunt însuşite de cadrul didactic evaluat.
5.RESPONSABILITĂŢI
Conducerea facultăţii răspunde pentru planificarea şi realizarea acţiunilor de
evaluare colegială conform prezentei proceduri;
Comisia de evaluare răspunde pentru completarea şi prelucrarea
informaţiilor din Fişa de evaluare colegială;
Cadrul didactic evaluator răspunde pentru evaluările făcute asupra cadrelor
didactice evaluate;
Cadrele didactice evaluate răspund pentru însuşirea soluţiilor stabilite de
Consiliul profesoral în cazul în care au fost constatete neconformităţi.
6.ÎNREGISTRĂRI
Înregistrarea, şi păstrarea fişelor de evaluare a disciplinei se va face conform
procedurii PS -01, „Ţinerea sub control a documentelor şi datelor din cadrul
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UCDC”.
7.DISPOZIŢII FINALE
Prezenta Procedură, aprobată în şedinţa de Senat din 29.05.2007 şi intrată în
vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, a fost modificată, completată şi
aprobată în şedinţa Senatului din data de 26.30.2009 şi în data de 14.03.2012.
Prezenta Procedură aşa cum a fost modificat şi completat intră în vigoare
începând cu data de 15.03.2012.
8.ANEXE
Anexa 1: Chestionar de evaluare colegială
Anexa 2: Centralizator al chestionarelor
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Anexa 1
Formular de EVALUARE COLEGIALĂ
Facultatea ....................................................................
Departamementul .......................................................
Cadru didactic evaluat: ..............................................
(grad did., prenumele, numele)
Domeniu

1. Activitatea
didactică

2. Activitatea
de cercetare
ştiinţifică

3. Participarea la
activităţile
departamentului,
ale comunitatii
academice, ale
comunităţii
locale şi ale
mediului
economico-social

Criteriu de evaluare
1.1. Susţinerea integrală şi eficientă a activităţilor
didactice (prevăzute în statul de funcţiuni, în programa
analitică şi în orar)
1.2. Modernizarea conţinutului activităţilor didactice
1.3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne în
transmiterea informaţiilor (cunoştinţelor) către
studenţi
1.4. Calitatea evaluării activităţilor studenţilor
(obiectivitate, ritmicitate, moralitate etc.)
1.5.
Comunicarea
interactivă
cu
studenţii
(disponibilitate, politeţe etc.), consultanţă, tutoriat
2.1. Participarea la elaborarea propunerilor de
proiecte,
la
realizarea
contractelor
de
cercetare/dezvoltare/inovare si a evenimentelor
culturale, sportive etc.
2.2. Diseminarea rezultatelor activităţilor de cercetare
şi creaţie prin publicaţii (articole, lucrări, comunicări,
prezentări, studii de specialitate, pagini web).
2.3. Diseminarea rezultatelor activităţilor de cercetare
şi creaţie prin cărţi, brevete, expoziţii etc.
3.1. Implicarea în rezolvarea problemelor curente şi
de
strategie,
contribuţii
la
dezvoltarea
departamentului, a facultatii, a universitatii
3.2. Comunicarea interpersonală (sociabilitate,
respect,....) şi capacitatea de a lucra în echipă.
3.3. Crearea/menţinerea de legături/parteneriate cu
instiutuţii de învăţămînt, firme, organizaţii etc., din
ţară şi din străinătate
3.4. Organizarea şi desfăşurarea diferitelor
manifestări (culturale, ştiinţifice, artistice, sportive
etc.
3.5.
Implicarea
în
activitatea
asociaţiilor/organizaţiilor din domeniul: profesional,
ştiinţific, cultural, artistic, sportiv, social etc.)

Cadru didactic evaluator
(grad did., prenumele, numele, semnătura)

1

Calificativ acordat1
1 – nesatisfăcător, 2- satisfăcător,
3 – mediu; 4. bine; 5 – foarte bine
1
2
3
4
5

DATA:

Răspunsul la fiecare criteriu de evaluare este obligatoriu, prin marcarea cu X a unui singur calificativ.
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Anexa 2
RAPORT DE EVALUARE COLEGIALĂ
Facultatea ...................................................................................
Departamentul ...........................................................................
Cadru didactic evaluat: .............................................................
(grad did., prenumele, numele)

Data evaluării: …………………................................................

Domeniul

1

2

3

Calificativ Califivati
Evaluator Evaluator Evaluator
pe
v pe
(1)
(2)
(3)
Criteriu
criteriu domeniu
l
1
2
3
Media
Media
aritmetică aritmetică
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Calificativ global

Alte precizări suplimentare:

Membrii Comisiei de evaluare colegială
Nr.
Gradul did., prenumele şi numele:
crt.

Semnătura:

Decan,
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