CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CATRE STUDENŢI

Numele cursului:
Specializarea:
Nivelul de studii: licenţă / master
CURS
Numele şi prenumele cadrului didactic care a predat cursul:
Gradul didactic:
Nivel de performanţă: 1- foarte slab; 2 - slab; 3 - satisfăcător; 4 - bun; 5 - foarte bun
Completati cu X in căsuţa corespunzătoare calificativului acordat.
Nr.
Crt.
1
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4
5
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7
8
9
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14
15

1 2 3 4 5
Punctualitatea cadrului didactic.
Enunţarea şi planificarea cursului.
Modul de respectare a planificării existente.
Folosirea eficientă a timpului.
Claritatea şi accesibilitatea prezentării
(susţinerea prin exemple şi demonstraţii concludente).
Sistematicitatea, gradul de organizare şi argumentaţia prezentărilor.
Atractivitatea prezentării.
Stilul de predare (entuziasm / intuitivitate / abordabilitate).
Este încurajat dialogul, opiniile şi interpretările personale.
Re-explicarea aspectelor mai dificile, la solicitarea studenţilor.
Criteriile de evaluare sunt enunţate în mod transparent.
Existenţa unei bibliografii accesibile (în limba română).
Existenţa unei bibliografii accesibile (în limbi de circulaţie internaţională).
Existenţa unui suport de curs (cărţi, note de curs, rezumate grafice).
Utilitatea cunoştinţelor dobândite în perspectiva carierei profesionale din
domeniul chimiei.

Comentarii:.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
LABORATOR
Numele şi prenumele cadrului didactic care a susţinut laboratorul:
Încercuiţi răspunsul dorit la fiecare întrebare.
1. Există seminar integrat laboratorului asociat disciplinei în cauză. Da / Nu
2. Sunt disponibile referate/materiale suport asociate lucrărilor de laborator. Da / Nu
3. Referatele/materialele suport sunt clare şi explicite. Da / Nu
4. Există discuţii prealabile ale cadrului didactic cu studenţii, care să verifice înţelegerea aspectelor
experimentale abordate în lucrări. Da / Nu
5. Există discuţii asupra interpretării rezultatelor experimentale obţinute. Da / Nu
6. A existat solicitudine din partea cadrului didactic în cazurile de recuperare a laboratoarelor (în cazul
persoanelor care au absentat din motive obiective). Da / Nu
7. Există un colocviu asociat laboratorului. Da / Nu
8. Lucrările de laborator sunt corelate cu noţiunile predate la curs? Da / Nu

Comentarii:.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

EXAMEN
Încercuiţi răspunsul dorit la fiecare întrebare.
1. Au existat consultaţii pentru pregătirea examenului. Da / Nu
2. Programarea examenului a ţinut cont şi de preferinţele studenţilor. Da / Nu
3. Subiectele de examen sunt clar enunţate (există subiecte tipărite sau scrise pe tablă). Da / Nu
4. Subiectele de examen sunt selectate din materia predată. Da / Nu
5. Conform baremului comunicat, nota 5 este asigurată prin răspunsuri la subiecte care corespund
standardelor minimale asociate disciplinei. Da / Nu
6. Baremul de notare este transparent comunicat odată cu subiectele. Da / Nu
7. Timpul asociat probei de examen este suficient pentru abordarea integrală a subiectelor. Da / Nu
8. Rezolvarea subiectelor de examen este adusă la cunoştinţa studenţilor. Da / Nu
9. Baremurile detaliate sunt transparent comunicate după susţinerea examenului. Da / Nu
10. Rezultatele examenului sunt comunicate în ziua susţinerii probei sau în ziua imediat următoare. Da /
Nu
11. Rezultatele examenului sunt discutate individual cu studentul, în cazul solicitării acestuia. Da / Nu
Comentarii:.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Conform hotărârii Consiliului Facultății prezența dumneavsoatră la cursuri este obligatorie.În cazul in
care, din anumite motive, vă încadrați într-o altă situație, vă rugăm să încercuiţi litera corespunzătoare
cazului în care vă încadraţi.
Participarea respondentului la curs:
A - sub 25% din cursuri;
B - între 25 şi 50% din cursuri;
C - între 50 şi 75% din cursuri;
D - peste 75 % din cursuri.

OPŢIONAL puteti completa prin încercuirea cazului in care vă încadraţi:
Participarea respondentului la examen:
A - nepromovat;
B - promovat cu notă ≥ 7
C - promovat cu notă < 7
Prin prezentul chestionar de evaluare aveţi posibilitatea de a vă exprima opinia privind calitatea
cursului/laboratorului/seminarului/examenului la care aţi participat.
Părerea dumneavoastră ne este de un real ajutor şi rămâne anonimă.

Vă rugăm să ne transmiteți opinia dumneavoastră privind desfășurarea activităților didactice online în
perioada de criză cauzată de pandemia cu COVID-19.

Chestionarul a fost aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Chimie din data de. 31 ianuarie 2017

