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Chestionar de autoevaluare a cadrelor didactice
Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara ___________________________________________
Facultatea / Departamentul _______________________________________________________
Numele cadrului didactic _________________________________________________________
A. Autoevaluarea din perspectiva unor aspecte legate de activitatea didactică

În căsuţele de tipul  se marchează x.
foarte mică

mică

medie

mare

1

În ce măsură contribuie disciplina
predată la formarea şi pregătirea
studenţilor pe piaţa muncii?
disciplina 1: ......................................
disciplina 2: ......................................
disciplina 3: ......................................





















1

5

10

15

20

2

Câte idei noi au fost introduse în acest
an universitar în materia predată faţă
de anul universitar anterior? Exemplificaţi. (exemplificarea se formulează
pe ultima pagină)
disciplina 1: ......................................
disciplina 2: ......................................
disciplina 3: ......................................





















20%

40%

60%

80%

100%

3

Cât din ceea ce aţi predat veţi prelua în viitoarea reluare a cursului /
seminarului / laboratorului?(Cele 3
coloane corespund, respectiv, disciplinelor 1, 2 şi 3)
curs....................................................
seminar..............................................
laborator...........................................









1

 
 
 

foarte mare
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Cum apreciaţi gradul de atractivitate a materialului predat?

1. (foarte
neatractiv)

2

3

4

5 (foarte
atractiv





















15%

20%

25%

30%

30%





















< 5’

5’

7’

10’

> 10’

8

Cât timp este acordat verificării
înţelegerii de către studenţi a ceea
ce s-a predat?











1/0

4/1

2/1

1/1

1/2

9

În verificarea cunoştinţelor la disciplinele dvs., care este raportul
între partea “reproducere-redarea”
a unor situaţii cunoscute „ inovare rezolvarea” a unor situaţii noi?











4

disciplina 1: ....................................
disciplina 2 :...................................
disciplina 3: ....................................

5

6

7

Aţi obţinut un feedback de la studenţi cu privire la disciplinele la care activaţi? Ce aţi făcut pentru a
creşte atractivitatea după primirea
feedback-ului din partea studenţilor?
Care metode de predare ar spori
gradul de atractivitate a materialului predat?
Care este ponderea activităţilor cu
caracter aplicativ-creativ în
problematica predată studenţilor?
disciplina 1: ....................................
disciplina 2: ....................................
disciplina 3: ....................................

Care este ultimul site recomandat
10 studenţilor la curs / seminar ca
referinţă bibliografică?
Câţi studenţi au fost prezenţi la
11 ultima consultaţie acordată
studenţilor?
Care au fost modalităţile de
perfecţionare / dezvoltare
12 profesională în domeniul didactic
care v-au stat la dispoziţie ultimii 3
ani?

2
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Care dintre formele de evaluare a
13 studenţilor este cea mai adecvată în
aprecierea rezultatelor învăţării
pentru disciplina pe care o predaţi?
Ce aţi întreprins după ce disciplina
14 a fost evaluată de către studenţi?
(în plus faţă de punctul 5)

B. Autoevaluarea din perspectiva unor aspecte legate de activitatea ştiinţifică
Care este domeniul de interes în
care credeţi că aţi obţinut rezultate
15 de excelenţă pe plan ştiinţific în
ultimul an / ultimii trei ani
universitari?
1
Indicaţi principalele 3 realizări de
16 cercetare care au fost apreciate în
publicaţii naţionale / internaţionale.

2
3

Când aţi publicat ultimul articol
17 ştiinţific în Buletinul Ştiinţific al
UIS?
Câte articole aţi publicat în reviste
18 cu cotaţie ISI / proceeding-uri din
circuitul ISI?
19

La câte contracte de cercetare aţi
participat în ultimii 3 ani?

C. Autoevaluarea din perspectiva unor aspecte legate de activitatea din departament
Care a fost cea mai recentă acţiune
pe care aţi iniţiat-o în departament ?
Care este gradul de implicare în ac21 tivităţile departamentului?
20

mic

mediu

mare







Precizaţi care sunt atribuţiile permanente administrative pe care le
22
aveţi în departament în acest an
universitar ?

3
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23. Ce alte întrebări aţi propune pentru acest chestionar?

24. Alte puncte de vedere:

Explicaţii la întrebarea 2: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Vă mulţumim pentru colaborare !
Completat în: Anul ............ Luna ............ Ziua ............

4

