
CHESTIONAR DE EVALUARE COLEGIALA                                                                                                                                                                           
Anexa 1  

  
Subsemnata (tul) nume/prenume, grad didactic......................................................................................  
de la departamentul/disciplina........................................................apreciez activitatea educațională, de 
cercetare științifică și deontologia profesională a dnei/d/lui nume, prenume, grad 

didactic...................................................................................................în anul universitar 2016/2017. 
  arie  da  nu  nu ştiu /nu 

răspund  

   1. 
 

s-a preocupat de buna dezvoltare și perfecționare a carierei universitare și 
profesionale (cursuri de specializare /perfecționare)  

      

   2. s-a implicat creativ în activitatea de specialitate cu colegii din domeniu        

3. 
 

a performat la nivelul activităților didactice și altor activități ale 
colectivului  

      

4. a răspuns prompt solicitărilor colegilor în probleme profesionale        

5. a manifestat flexibilitate și creativitate în procesul educațional        

6. a finalizat activități specifice actului educațional        

7. 
 

a colaborat cu colegii la analiza programelor și disciplinelor predate în 
vederea perfecționării ariei curriculare  

      

8. 
 

a inițiat și dezvoltat proiecte și programe educaționale/de cercetare 
științifică  

      

9. 
 

a inițiat colaborări şi a antrenat colegii în organizarea și desfășurarea unor 
proiecte educaționale și de cercetare  

      

10. 
 

a conlucrat cu colegii în crearea unui climat universitar și de muncă 
eficient  

      

11. 
 

a manifestat spirit de competitivitate corectă şi s-a manifestat 
deontologic față de colegii care au avut opinii profesionale diferite  

      

12. a promovat onestitatea și corectitudinea intelectuală       

13. 
 

a încurajat un climat de studiu observând și promovând abilitățile 
studenților  

      

14. 
 

a antrenat studenții și a perfecționat procesul educational în raport cu 
feedbackul acestora 

      

15. 
 

a urmărit creșterea posibilităților de aplicabilitate practică a cunoștiințelor 
teoretice  

      

16. s-a implicat în mod creativ în activitățile 
disciplinei/departamentului/universității  

      

17. a fost loial disciplinei/departamentului /facultății/universității        

18. 
 

a contribuit la creșterea prestigiului disciplinei/departamentului 
/universității  

      

19. 
 

a răspuns prompt solicitărilor persoanelor din conducere  
departament/facultate/universitate  

      

20 vă rugăm să precizați alte criterii    

Pentru a calcula punctajul, se acordă: 1 pct pentru DA, -1 pct. pentru NU, 0 pct. pentru NU/NU STIU. 

Totalul punctelor obținute se interpretează astfel: 

 ≤ 0 pct.  = INSUFICIENT 

 1 – 5 pct. = SUFICIENT 

 6 – 10 pct. =BINE 

 11-15 pct. = FOARTE BINE 

 16-20 pct. = EXCELENT  
  
VĂ MULȚUMIM!  


