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EVALUAREA ANUALĂ A CADRELOR DIDACTICE ALE  
FACULTĂŢII DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

 
 Evaluarea cadrelor didactice titulare sau angajate pe o perioadă determinată se realizează 
în fiecare an universitar, fiind un proces obligatoriu ce se desfăşoară la nivelul departamentului şi 
este coordonat de directorul de departament. 
 Evaluarea este structurată în patru etape: 

1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se realizează online, prin completarea 
formularului afişat în aplicaţia EvaluareDidactica:  https://evaluare.univ-ovidius.ro/auth. 
Formularul conţine 10 criterii de apreciere, fiecare criteriu putând evaluat cu un punctaj ce 
variază între 1 şi 5. Datele preluate de la studenţi sunt anonimizate, un mesaj în acest sens 
fiind afişat pe prima pagină a chestionarului din platforma online.  
 Studenţii completează chestionarele în ultimele 2 săptămâni de activitate didactică 
a fiecărui semestru pentru fiecare cadru didactic şi disciplină urmată pe semestrul respectiv. 
Pe baza punctajelor obţinute, se calculează media fiecărei discipline evaluate. 
 Pe baza mediilor obţinute din evaluarea disciplinelor predate, se calculează media 
evaluării fiecărui cadru didactic de către studenţi pe semestrul respectiv. Media evaluării 
cadrelor didactice variază între 1.00 şi 5.00. 
Aceste rezultate sunt aduse la cunoştinţă de către directorul de departament fiecărui cadru 
didactic evaluat cu scopul de a-şi îmbunătăţi calitatea performanţelor didactice. 
 

2. Autoevaluarea fiecărui cadru didactic a performanţelor profesionale individuale se 
realizează anual, în luna noiembrie, pentru anul universitar anterior, adică pe perioada 1 
octombrie-30 septembrie.  
 Fiecare cadru didactic trebuie să completeze Fişa de evaluare anuală în care se 
cuantifică îndeplinirea indicatorilor de performanţă privind: 
- activitatea de cercetare: elaborarea de materiale didactice, cercetarea ştiinţifică şi 

recunoaştere naţională şi internaţională; 
- activitatea didactică şi administrativă: activitate cu studenţii, activitate în comunitatea 

academică, activitate în departament în afara celei didactice. 
Fiecare indicator este evaluat cu anumit punctaj si în final se calculeaza punctajul total. 
Fişa de evaluare împreună cu documentele justificative sunt evaluate de către o comisie 
formată din directorul de departament, un membru al Comisiei de evaluare si asigurare 
a calităţii din facultate şi un membru al comisiei de cercetare ştiinţifică din facultate. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 

Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România 
Tel./Fax: +4 0241 606.407,  +4 0241 606.467 

E-mail: rectorat@univ-ovidius.ro 
Web page: www.univ-ovidius.ro 

 



2 
 

Această comisie verifică şi dacă punctajul total al fiecărui cadru didactic este cel puţin 
egal cu punctajul de referinţă pentru funcţia didactică în care se încadrează cadrul 
didactic respectiv. Punctajul de referinţă pentru fiecare funcţie didactică este următorul: 

- profesor universitar – 65 puncte; 
- conferenţiar universitar – 50 puncte; 
- lector universitar – 35 puncte; 
- asistent universitar – 20 puncte. 

Fişa de autoevaluare se găseşte pe situl universităţii la adresa:  
https://www.univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-
universitatii/1537 
 

3. Evaluarea colegială reprezintă un indicator al relaţiilor interpersonale ale membrilor unui 
departament privind climatul organizaţional. Această evaluare se realizează anual, în luna 
noiembrie, pentru anul universitar anterior, adică pe perioada 1 octombrie-30 septembrie. 
 Evaluarea colegială este realizată pentru fiecare cadru didactic, de către minim 3 
colegi evaluatori. Fiecare cadru didactic evaluează minim 3 colegi, prin completarea Fişei 
de evaluare colegială anuală pentru fiecare coleg.  
 Această fişă conţine criterii de evaluare a comportamentului profesional, a 
respectului faţă de colegi, etc. Fiecare criteriu are asociat un punctaj ce variază între 1 şi 5.  
 Pe baza rezultatelor evaluărilor colegiale, responsabilul sau un membru al Comisiei 
de evaluare şi asigurare a calităţii din facultate realizează următoarele documente: 
- Raportul de evaluare colegială anuală;  
- Raportul cumulativ de evaluare colegială; 
- Raportul sintetic asupra evaluării colegiale. 

Fişa de evaluare colegială împreună cu rapoartele enumerate mai sus se găsesc pe situl 
universităţii la adresa: 

https://www.univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-
universitatii/1538 

 
4. Evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament/decan se desfăşoară 

anual în lunile noiembrie-decembrie pentru anul universitar anterior (1 octombrie-30 
septembrie).  
 Procesul de evaluare a fiecărui cadru didactic se bazează pe activităţile de predare, 
cercetare şi pe contribuţiile aduse prestigiului universităţii şi comunităţii academice. 
 Pentru fiecare cadru didactic evaluat, directorul de departament trebuie să 
completeze Fişa de evaluare ce conţine criterii ce privesc îndeplinirea sarcinilor de serviciu, 
promptitudinea în îndeplinirea sarcinilor repartizate, respectarea regulamentelor UOC, etc. 
Fiecare criteriu este evaluat cu un punctaj între 1 şi 10. Fişa se găseşte pe situl universităţii 
la adresa:  
https://www.univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-
universitatii/1539 
 Evaluarea directorului de departament este realizată de către decanul facultăţii. 
Acesta cuantifică îndeplinirea de către directorul de departament a următoarelor criterii: 
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menţinerea unui climat colegial, crearea unei ambianţe plăcute de lucru şi implementarea 
unei strategii eficiente în rezolvarea problemelor apărute în interiorul departamentului. 
 Pe baza rezultatelor tuturor acestor evaluări, directorul de departament stabileşte un 
calificativ anual fiecărui cadru didactic evaluat conform următoarei grile: 

Gradul didactic 

Punctaj cumulat 
obținut în evaluările 

anuale CALIFICATIV ANUAL 

Max. Min. 

Profesor 
universitar 

- 190 Foarte Bine 

189 165 Bine 

164 140 Satisfăcător 

 140 Nesatisfăcător 

Conferenţiar 
universitar 

- 175 Foarte Bine 

174 150 Bine 

149 125 Satisfăcător 

 125 Nesatisfacator 

Lector universitar 

- 160 Foarte Bine 

159 135 Bine 

134 110 Satisfăcător 

 110 Nesatisfacator 

Asistent 
universitar 

- 145 Foarte Bine 

144 120 Bine 

119 95 Satisfăcător 

 95 Nesatisfacator 

 
În plus, directorul de departament realizează următoarele documente: 
- Raport cumulativ de evaluare a cadrelor didactice de către directorul de 

departament/decan şi 
- Raport sintetic asupra evaluării a cadrelor didactice de către directorul de 

departament/decan.   
Primul raport va fi folosit pentru alcătuirea rapoartelor de evaluare a programelor de studii, 
iar cel de-al doilea raport va sta la baza întocmirii raportului asupra calităţii din facultate.  

 


