
CHESTIONAR DE EVALUARE A DISCIPLINEI: ………………………………………. 

Evaluarea activităţii de către studenţi este o parte esenţială a procesului de evaluare a calităţii 

serviciilor educaţionale. Chestionarul  este destinat identificării opiniilor studenţilor care au 

participat la activităţile disciplinei. Toate răspunsurile sunt strict confidenţiale.  

Opiniile dvs. vor fi utilizate la stabilirea acţiunilor de îmbunătăţire a activităţii didactice, care 

vă vor fi comunicate.  

Vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările, marcând cu X varianta de răspuns pe care o 

consideraţi potrivită.  

A. În ce proporţie aţi participat la curs, seminar? 

75%-100% 50%-75% 25%-% 0-25% Deloc 

Curs 

Seminar 

B. Câte ore aţi alocat săptămânal pentru studiu individual la această disciplină (efectuarea 

temelor de casă, documentare, învăţare)? 

> 6 ore < 6 ore < 4 ore < 2 ore < 1 ore 

C. Care este percepţia dvs. cu privire la afirmaţiile de mai jos? 

Evaluare* 

1. Pregătirea anterioară este suficientă pentru înţelegerea disciplinei 

2. Materia parcursă nu reprezintă suprapuneri cu alte discipline 

3. Disciplina este relevantă în raport cu competenţele (obiectivele) 

specifice specializării 

4. Seminarul este în legătură cu materia parcursă la curs 

5. Materia parcursă în cadrul disciplinei are un grad adecvat de 

dificultate 

6. Există materiale didactice/suport de curs necesare pregătirii 

disciplinei 

7. Se utilizează metode/mijloace de predare modernă 

8. Materia parcursă mi-a stârnit interesul pentru domeniul disciplinei 

9. In general, sunt satisfăcut de această experienţă de învăţare 

CURS 

10. Cadrul didactic a comunicat obiectivele şi tematica disciplinei 

11. Activitatea desfăşurată a fost conformă cu programa şi obiectivele 

disciplinei 

12. Cadrul didactic a respectat programul (orarul) anunţat 

13. Expunerea şi comentariile făcute de profesor au fost clare 

14. Cadrul didactic a utilizat metode participative, interactive 

15. Atmosferă creată de cadrul didactic a fost favorabilă unei activităţi 

eficiente 

16. Cadrul didactic a formulat explicit cerinţele de evaluare a 

Anexa C 4.6.



pregătirii şi modul de notare 

17. Cadrul didactic a respectat cerinţele de evaluare şi notare anunţate      

SEMINAR 

18. Cadrul didactic a respectat programul anunţat      

19. Atmosfera creată de acdrul didactic a fost favorabilă unei activităţi 

eficiente 

     

 

* 5 -  în foarte mare măsură, 4 – în mare măsură, 3 – parţial, 2 – în mică măsură, 1 – deloc 

 

Vă rugăm să faceţi pe verso comentarii suplimentare, precizând aspecte pozitive şi negative 

privind conţinutul disciplinei/activitatea la disciplina evaluată.  

Vă mulţumim! 


