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Evaluarea activității didactice de către studenți (EADS), s-a aplicat la începutul fiecărui semestru 

pentru activitatea didactică din semestrul anterior. Aceasta evaluare s-a realizat prin intermediul 

aplicației on-line puse la dispoziție de către universitate.  

Rezultatele centralizate pe programe de studiu, ani de studiu, discipline au fost puse la dispoziția 

conducerii facultății, directorilor de departamente și titularilor de disciplină pentru analiza și pentru 

întreprinderea de acțiuni de consolidare și diseminare acolo unde rezultatele sunt pozitive, respectiv 

de acțiuni corective acolo unde rezultatele sunt mai puțin bune. 

La nivel de facultate s-au realizat sinteze generale, care sa pună in evidenta încadrarea celor 4 aspecte 

majore evaluate: 

• Modul de predare al cadrului didactic 

• Relația cadru didactic-student 

• Calitatea informațiilor transmise 

• Modalitatea de evaluare 

 

Modul in care s-au sintetizat rezultatele este prezentat mai jos: 

 

 

 

 



Pentru programele de licența, rezultatele sintetice sunt prezentate mai jos. 

Programe de licența, semestrul 1, 2020-2021 

  T2 

Modul de 
predare al 

cadrului didactic 
Relatia cadru 

didactic-student 

Calitatea 
informatiilor 

transmise 
Modalitatea 
de evaluare 

an 1 si 2 2109 80.23 82.05 82.97 92.1 

an 1 si 2 eng 638 80.57 82.13 85.92 95.75 

EA:an 3 si 4 840 65.59 68.19 67.88 84.46 

EA:an 3 si 4 eng 329 77.2 81.76 80.55 92.94 

TST:an 3 si 4 692 66.77 69.87 70.06 87.4 

TST:an 3 si 4 eng 405 73.34 73.34 75.88 89.85 

IEDEEE 475 79.58 78.44 84.2 94.07 

ETTI 5488 75.13 76.95 78.39 90.69 

UTCN   79.47 80.81 81.95 93.35 
 

Pe ansamblu, valorile medii rezultate arata ca pentru toți anii de studiu si pentru toate aspectele evaluate, 

scorurile obținute arata o încadrare in categoriile de calificative „Foarte bun” si „Bun” destul de ridicata, având 

un minim de 65.59 pentru specializarea EA, an 3 si an 4, engleza, pentru aspectul „Modul de predare al cadrului 

didactic”.   

Prin compararea scorurilor obținute pe ansamblu pe facultate (ETTI) cu scorurile obținute pe universitate 

(UTCN) se constata ca acestea sunt comparabile, totuși cu valori ușor mai mici pe facultate decât pe 

universitate, la toate aspectele evaluate. 

Ca si caracteristica generala, se desprinde concluzia ca studenții își doresc in primul rând o creștere a calității 

procesului de predare, acolo fiind scorurile cele mai mici, atât la nivel de programe de studiu dar si la nivel de 

facultate si de universitate.. 

In urma analizei rezulta ca sunt aspecte care trebuie îmbunătățite, in special acolo scorurile înregistrate sunt 

cele mai mici. Ca regula generala pentru aspectele unde scorurile sunt sub valorile medii ale facultății, se 

impun analize detaliate la nivel de departamente si colective de discipline pentru identificarea disciplinelor la 

care studenți considera ca sunt necesare îmbunătățiri, inclusiv prin analiza răspunsurilor in format liber. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Programe de licența, semestrul 2, 2020-2021 

 

  T2 

Modul de 
predare al 

cadrului didactic 
Relatia cadru 

didactic-student 

Calitatea 
informatiilor 

transmise 
Modalitatea 
de evaluare 

an 1 si 2 1060 79.63 82.17 83.26 90.92 

an 1 si 2 eng 285 81.4 83.39 85.92 97.52 

EA:an 3 si 4 185 73.51 80.11 72.58 89.78 

EA:an 3 si 4 eng 90 83.34 85.55 81.12 87.64 

TST:an 3 si 4 247 74.49 76.21 80.33 84.61 

TST:an 3 si 4 eng 100 67 72.27 75 93.94 

IEDEEE 163 83.43 76.4 80.25 96.21 

ETTI 2130 77.91 80.25 81.13 90.92 

UTCN   79.99 81.5 82.47 92.88 
 

 

 

Pe ansamblu, valorile medii rezultate arata ca pentru toți anii de studiu si pentru toate aspectele evaluate, 

scorurile obținute arata o încadrare in categoriile de calificative „Foarte bun” si „Bun” destul de ridicata, având 

un minim de 67.00 pentru specializarea TST, an 3 si an 4, engleza pentru aspectul „Modul de predare al 

cadrului didactic”.  

  

Scorurile obținute pe ansamblu pe facultate (ETTI) sunt comparabile cu scorurile obținute pe universitate 

(UTCN), totuși cu valori ușor mai mici pe facultate decât pe universitate, la toate aspectele evaluate. 

Ca si caracteristica generala, se desprinde faptul ca aspectul la care aprecierea studenților indica un nivel mai 

scăzut de satisfacție este cel referitor la modul de predare al cadrului didactic, atât la nivel de programe de 

studiu dar si la nivel de facultate si de universitate. 

 

La fel ca in primul semestru rezulta care sunt aspecte care trebuie îmbunătățite cu prioritate, in special acolo 

unde scorurile înregistrate sunt sub valorile medii ale facultății. Se impun astfel analize detaliate la nivel de 

departamente si colective de discipline pentru identificarea disciplinelor la care studenți considera ca sunt 

necesare îmbunătățiri, inclusiv prin analiza răspunsurilor in format liber. 

Fisele centralizate pe nivel de licenta, pe cele doua semestre, sunt prezentate mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programe de master, semestrul 1, 2020-2021 

  T2 

Modul de 
predare al 

cadrului didactic 
Relatia cadru 

didactic-student 

Calitatea 
informatiilor 

transmise 
Modalitatea 
de evaluare 

IE 19 100 94.74 100 100 

CSI 63 93.65 95.24 92.06 96.78 

TC 33 93.94 93.94 90.91 100 

TM 18 77.78 88.89 83.33 88.23 

PSI 15 93.33 100 93.33 100 

SICAS 25 76 84 69.56 100 

TSAEA 28 96.43 100 100 100 

ETTI 201 90.6 93.57 90.5 97.99 

UTCN   91.56 92.96 91.52 97.86 

 

Pe ansamblu, valorile medii rezultate arata ca pentru toți anii de studiu si pentru toate aspectele evaluate, 

scorurile obținute arata o încadrare in categoriile de calificative „Foarte bun” si „Bun” destul de ridicata. 

Scorurile obținute pe ansamblu pe facultate (ETTI) sunt comparabile cu scorurile obținute pe universitate 

(UTCN). Ca si caracteristica generala, se desprinde faptul ca, avand scor peste 90 la fiecare capitol analizat, 

programele de master ale facultatii sunt bine apreciate in randul studentilor. 

 

 

Programe de master, semestrul 2, 2020-2021 

  T2 

Modul de 
predare al 

cadrului didactic 
Relatia cadru 

didactic-student 

Calitatea 
informatiilor 

transmise 
Modalitatea 
de evaluare 

IE 6 83.33 83.33 66.66 100 

CSI 29 68.96 79.31 75.86 82.76 

TC 5 100 100 100 100 

TM 2 50 50 50 50 

PSI 0         

SICAS 4 75 75 75 100 

TSAEA 8 87.5 87.5 85.71 87.5 

ETTI 54 76.36 81.81 77.78 89.1 

UTCN   89.41 91.98 89.84 96.37 
 

Pe ansamblu, valorile medii rezultate arata ca pentru toți anii de studiu si pentru toate aspectele evaluate, 

scorurile obținute arata o încadrare in categoriile de calificative „Foarte bun” si „Bun” destul de ridicata. 

Scorurile obținute pe ansamblu pe facultate (ETTI) sunt comparabile cu scorurile obținute pe universitate 

(UTCN), dar mai mici decat pe universitate. Totusi, datorita numarului mic de raspunsuri,  relevanta analizei 

este limitata 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza la nivelul departamentelor 
 

La nivelul fiecarui departament din facultate au fost facute analize ale activitatii cadrelor didactice, rezultand 

urmatoarele concluzii. 

 

Departamentul Bazele Electronicii 

 

În urma consultării rezultatelor evaluărilor, membrii consiliului departamentului au avut discuţii cu 

cadrele didactice. S-au abordat atât  problemele legate de modalităţile de predare şi examinare clasice cât şi 

situaţiile specifice apărute ca urmare   a desfăşurării activităţilor didactice online, pe parcursul perioadelor de 

stare de urgenţă şi de alertă.  

Cadrele didactice s-au străduit să găsească cele mai bune soluţii pentru ca procesul de învăţământ să 

se desfăşoare în condiţii cât mai apropiate de situaţia normală. 

Implicarea cadrelor didactice şi modul de desfăşurare a activităţilor didactice a fost apreciat de studenţi, aşa 

cum rezultă din evaluările făcute de aceştia, peste 80% dintre participanţi la chestionar evaluând activitatea 

cadrelor didactice cu calificativele “Bună” şi “ Foarte bună”. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Departamentul Comunicatii 

In anul universitar 2020-2021 au fost evaluate 40 cadre didactice permanente, cu durata determinata 

si asociate. In Anexa 1 se prezinta centralizatorul pentru semestrul 1 (la care s-au primit maxim 1760 

raspunsuri la o intrebare) si respectiv pe semestrul 2 (la care s-au primit maxim 668 raspunsuri la o 

intrebare). 

Se observa ca in medie 71.1 % din studenti au acordat calificativul FOARTE BINE sau BINE la 

criteriul 1 pentru anul universitar evaluat. Media urca la 74…75% la criteriile 2 si 3. 

Similar s-au analizat si criteriile 4-6. 

Dintre problemele semnalate am retinut urmatoarele: 

1. Pe fondul continuarii perioadei de activitate online din motive de pandemie au fost cadre didactice

care au schimbat modul de desfasurare a examenelor la sesiunea de restante si la sesiunea de 

reexaminari, fata de prima sesiune. 

Masuri adoptate: 

a) monitorizarea modului de desfasurare a examenelor si atentionarea cadrelor didactice privind

obligativitatea de a pastra regulile anuntate la inceputul semestrului 

b) mentionarea explicita a metodei de evaluare (deci eliminarea ambiguitatilor din fisa disciplinei).

2. O alta problema frecvent semnalata a fost durata mult prea scurta a probelor la examenele online

(in incercarea de a se evita fraudarea lor de catre studenti). 

Masuri adoptate: 

a) atentionarea cadrelor didactice privind justa distribuire a timpului pentru fiecare intrebare /proba.

b) sugerarea de a rafina intrebarile / probele la examenele online pentru a se evita raspunsuri de

tip copy-paste din bibliografie. 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamentul Electronica Aplicata 

In urma evaluarilor, am avut discutii cu cadrele didactice din department. Nu am remarcat situatii 

deosebite, cadrele didactice au inteles situatia  in care ne-am aflat (pandemia) si s-au straduit sa gaseasca cele 

mai bune soluţii pentru ca procesul de invaţământ sa se desfăşoare cât mai aproape de situaţia normală. 

Acest lucru rezultă şi din evaluarile facute de studenţi. 



Decan, 

Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN 


