Evaluarea de către studenți a cadrelor didactice din Facultatea de Automatică,
Calculatoare și Electronică
În perioada 05 - 21 februarie 2021 este deschisă sesiunea de evaluare de către
studenți a cadrelor didactice.
Studenții din toți anii de studiu de la licență și masterat sunt rugați să completeze
chestionarele de evaluare a cadrelor didactice, accesând link-ul: chestionar.ucv.ro
Autentificarea studenților se face folosind codul primit prin e-mail instituțional.
După autentificare se deschide o pagină cu disciplinele din planul de învățământ
pentru semestrul I. Se selectează din listă fiecare disciplină și cadrul didactic aferent,
după care se trece, efectiv, la completarea chestionarului de evaluare a cadrului didactic
respectiv. După completarea integrală a chestionarului, acesta se salvează accesând
butonul „Salvare formular” şi se continuă în același mod pentru fiecare disciplină în parte.
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică vă asigură că răspunsurile
dumneavoastră la chestionare sunt confidențiale.
Procesul de evaluare are drept scop cunoașterea percepției studenților cu privire
la calitatea activității prestate de personalul didactic
Fiecare cadru didactic este evaluat semestrial, în vederea cunoașterii performanțelor
sale didactice așa cum sunt ele percepute de către studenții cu care a interacționat pe
parcursul semestrului.
Prin informațiile culese în procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
se vor urmări cu precădere aspectele deontologiei profesionale, privind creșterea continuă
a calității activității didactice a persoanei evaluate:
 Rezultatele acestui proces de evaluare vor servi la aprecierea eficienței transferului de
cunoștințe și creării de competențe studenților ca beneficiari direcți ai serviciilor de
învățământ.
 Evaluarea se bazează pe prezumția de onestitate, respect reciproc între toți
participanții la procesul de evaluare.
 Evaluarea presupune cunoașterea activității cadrului didactic de către student, ca
urmare a experiențelor educaționale comune.
 Evaluarea se realizează de către studenți în condiții de anonimat, iar cadrele
didactice evaluate nu au acces direct sau indirect la identitatea evaluatorilor.
 Sunt interzise orice acțiuni care ar putea manipula, condiționa sau influența, direct
sau indirect, studenții în libera exprimare a opiniilor lor.

