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  EVALUAREA ANUALĂ A CADRELOR DIDACTICE 
 
Documentul prezintă un raport statistic sintetic a evaluării 
anuale a cadrelor didactice din Facultatea de Matematică și 
Informatică       

Anul universitar 2020-2021 
 
Preambul 

Evaluarea anuală a cadrelor didactice din Facultatea de Matematică şi Informatică s-

a realizat în baza procedurii operaționale UOC-PO-04, UOC-PO-05, UOC-PO-06, și a 

procedurii privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, respectând legislația în 

vigoare cu privire la asigurarea calității, și a Regulamentului privind evaluarea periodică a 

performanțelor profesionale individuale ale personalului de predare și ale personalului 

didactic auxiliar și nedidactic din UOC. 

Perioada pentru care a fost făcută evaluarea este anul universitar 2020-2021.  

Rezultate 

 În anul universitar 2020-2021, Facultatea de Matematică și Informatică are un efectiv 

de 29 cadre didactice titulare organizate într-un singur department.  

Aşadar, numărul de cadre didactice evaluate a fost 29, din care 8 profesori universitari, 8 

conferențiari universitari, 11 șefi de lucrări, 2 asistenți universitari. 

Rezultatele obținute în urma procesului de evaluare anuală a cadrelor didactice sunt 

următoarele: 

1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți s-au calculat pe baza 

evaluărilor din sesiunile de iarnă și vară ale anului universitar 2020-2021 (Figura 1). Aceste 

evaluari au fost realizate electronic anonim folosind platforma universităţii disponibilă la 

adresa https://evaluare.univ-ovidius.ro/auth/login. 

 



 
Figura 1. Punctaje medii la evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

 
2. Autoevaluarea 

Punctajele medii pe grade didactice (Figura 2) reliefează că nici un cadru didactic nu 

a avut punctaj sub punctajul de referință pe fiecare functie didactică.  

 
Figura 2. Puntaje medii clasificate pe grade didactice obţinute la evaluare 

 
 

3. Evaluarea colegială anuală 

La evaluarea colegială toate cadrele didactice ale facultăţii au obținut un punctaj foarte bun 

(Tabel nr. 1). 
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Tabel nr. 1. Punctaje medii obținute la evaluarea colegială, pe grade didactice 

GRAD DIDACTIC NR CADRE DIDACTICE PUNCTAJ MEDIU 
OBȚINUT 

PROFESOR 8 50 

CONFERENȚIAR 8 49.91 

ȘEF LUCRARI 11 49.53 

ASISTENT 2 50 

În urma evaluării colegiale se constată că toate cadrele didactice au realizat în 

perioada precizată evaluarea colegială. 

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

La evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament/decan toate 

cadrele didactice au obținut punctaj foarte bun (Tabel nr. 2). 

Tabel nr. 2 Punctaje medii obținute la evaluarea cadrelor didactice de către directorul de 
departament/decan, pe grade didactice 

GRAD DIDACTIC NR CADRE  

DIDACTICE 

PUNCTAJ MEDIU 
OBȚINUT 

PROFESOR 9 50 

CONFERENȚIAR 9 49.88 

ȘEF LUCRARI 11 49.45 

ASISTENT 2 50 

 

Concluzii 

Cumulând rezultatele obținute la cele patru tipuri de evaluări (conform anexelor 2, 3 

4, 5 si 6 atasate in documentul acesta, anexe din regulamentul Procedura operationala de 

evaluare a cadrelor didactice de catre directorul de departament/decan), pentru toate cadrele 

didactice din facultate, a rezultat un calificativ anual ”Foarte bine”. 
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