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Anexa 06-03-UIS 

 

REGULAMENT 

 PRIVIND EVALUAREA PERIODICĂ A CALITĂŢII CORPULUI 

DIDACTIC ÎN UNIVERSITATEA “IOAN SLAVICI” DIN TIMIȘOARA 

 

 

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare; 

 Metodologia de evaluare externă, standardele de referință și lista indicatorilor de 

performanță ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

(ARACIS); 

 Ordinul nr. 3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor 

studentului; 

 Ordinul MEdC nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale 

în instituţiile de învăţământ superior; 

 Carta Universității “Ioan Slavici” din Timișoara. 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

 Art. 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul general de realizare a evaluării calităţii corpului 

profesoral din universitate, principiile şi metodele de evaluare referitoare la activitatea didactică, 

cercetarea ştiinţifică şi implicarea cadrelor didactice în alte acţiuni realizate în interesul 

universităţii. 

 Art. 2. Calitatea corpului profesoral se referă la cunoştinţele de specialitate şi potenţialul de 

cercetare ştiinţifică, la capacitatea didactică de transmitere a cunoştinţelor către studenţi şi 

deontologia profesională a cadrelor didactice, precum şi la prestigiul profesional şi 

recunoaşterea naţională şi internaţională a acestora.  

Art. 3. Evaluarea calităţii corpului profesoral reprezintă o componentă a sistemului de asigurare 

a calităţii din universitate, având la bază standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă 

adoptaţi de Senatul Universităţii “Ioan Slavici” Timisoara (UIS).  
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 II. FORMELE ŞI CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE EVALUARE PERIODICĂ  

 

Art. 4. Evaluarea periodică a personalului didactic are un caracter complex şi se referă la: 

activitatea didactică, activitatea de cercetare, recunoaşterea naţională şi internatională, respectiv 

activitatea instituțională a  cadrelor didactice.  

Art. 5. (1) Evaluarea personalului didactic este responsabilitatea directorului de departament, 

care elaborează un raport de evaluare (sinteză) cuprinzând informaţii şi aprecieri din 

următoarele surse: autoevaluarea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, evaluarea 

colegială, evaluarea de către student (Anexa 06-06-UIS -  Fișa de evaluare a cadrului didactic 

de către directorul de department). 

(2) Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza raportului de evaluare realizat de către 

directorul de departament prin acordarea unui calificativ, astfel: 5 – excepțional; 4 – foarte bine; 

3 – bine; 2 – suficient; 1 – insuficient. 

Art. 6. Autoevaluarea furnizează informaţii cu privire la activitatea anuală a cadrului didactic 

(activitatea didactică, activitatea științifică, activitatea desfășurată în cadrul departamentului). 

Autoevaluarea se finalizează prin completarea formularului “Chestionar de autoevaluare”. 

(Anexa  06-07-UIS Chestionar de autoevaluare a cadrelor didactice). 

 Art. 7. (1) Evaluarea colegială se referă la activitatea didactică şi ştiinţifică, precum şi la 

aspectele deontologice şi la calităţile comportamentale ale cadrelor didactice, având  ca obiectiv 

major perfecționarea continua a activității didactice și asigurarea unui climat de înaltă ținută 

academică. Evaluarea colegială este complementară evaluării cadrelor didactice de către student 

și se utilizează în cadrul evaluării anuale pe care o realizează directorul de department.  

(2) Evaluarea colegială are loc cel puțin o dată la 4 ani pentru fiecare cadru didactic (evaluare 

ordinară), în cazul participării cadrului didactic la examenul de promovare în carieră (evaluare 

extraordinară) sau în cazuri motivate de către directorul de department și aprobate de Consiliul 

departamentului. 

(3) În prima lună a fiecărui an universitar, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la 

nivel de facultate (CEAC-F) stabilește, după consultarea directorului de departament, lista 

cadrelor didactice care urmează să fie evaluate pe parcursul anului universitar și calendarul 

evaluărilor colegiale, ce va fi adus la cunoștința cadrelor didactice care urmează a fi evaluate. 

Odată stabilit calendarul evaluărilor colegiale, Consiliile departamentelor definitivează 

componența comisiilor de evaluare la propunerea directorilor de departament. 

 (4) Evaluare colegială are în vedere trei componente: activitatea didactică, activitatea de 

cercetare și participarea la activitatea instituțională. 



 

3 

 

FUNDAŢIA PENTRU 

CULTURĂ  ŞI  ÎNVĂŢĂMÂNT 

 “IOAN  SLAVICI”   

TIMIȘOARA 

 

UNIVERSITATEA 

“IOAN SLAVICI” 

TIMIȘOARA 

 

  

  

  

  

  

   

 “IOAN 

SLAVICI”  

TIMIŞOARA  

România, Timişoara, Cod 300587, Str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, nr. 144;  
Tel. / Fax. 0256-213108; 0745521710; 

 www.islavici.ro; E-mail: secretariat@islavici.ro 
 
 

 
(5) Evaluările colegiale se realizează de către comisii de evaluare, alcătuite dintr-un coordinator 

și un număr de membri, formate din minimum 3 persoane, propuse de către directorul de 

departament și validate în Consiliul departamentului, astfel: 

- pentru evaluarea activității cadrelor didactice asistent sau lector, membrii comisiei pot deține 

funcția didactică de asistent, lector, conferențiar sau profesor; asistenții pot evalua numai 

asistenți;  

- pentru evaluarea activității cadrelor didactice conferențiar sau profesor, membrii comisiei 

trebuie să dețină funcția didactică de conferențiar sau profesor.  

(6) Evaluările vot fi realizate de către coordonator și membrii comisiei prin completarea 

formularului de evaluare din cadrul Anexei 06-05-UIS - Chestionar de evaluare colegială a 

cadrelor didactice. Coordonatorul are și rolul de a centraliza datele și de a realiza raportul de 

evaluare colegială,  Anexa 06-08-UIS – Raport de evaluare colegială a cadrelor didactice. 

Activitățile și documentele comisiei au un caracter confidențial, accesul la conținutul 

documentelor fiind limitat la membrii comisiei de evaluare, cu excepția raportului de evaluarea 

colegială (Anexa 06-08-UIS) care se înregistrează la CEAC-F și se transmite directorului de 

departament. Cadrele didactice evaluate  vor putea  consulta raportul de evaluare propriu prin 

solicitarea Directorului de departament. 

(7) În cadrul unei întâlniri post-evaluare, care se va desfășura în interval de cel mult două 

săptămâni de la încheierea procesului de evaluare, evaluatorii vor oferi cadrului didactic evaluat 

un feedback constructiv și detaliat, care să permită optimizarea activității profesionale a 

acestuia.  

(8) CEAC-F stabilește calendarul evaluărilor colegiale extraordinare la solicitarea directorilor de 

departament. Planificarea evaluărilor colegiale extraordinare se aduce la cunoștința cadrelor 

didactice care vor fi evaluate. 

(9) CEAC-F, pe baza rapoartelor de evaluare colegială, elaborează un raport asupra evaluărilor 

colegiale, ce include toate cadrele didactice evaluate pe parcursul semestrului. Raportul va 

sintetiza constatările comisiilor de evaluare colegială, și dacă este cazul, măsuri propuse pentru 

asigurarea calității activității cadrelor didactice. Raportul se semnează de luare la cunoștință de 

către directorul de departament, iar apoi se transmite Comisiei CEAC la nivel de universitate 

(CEAC –UIS). 

(10) Pe baza rapoartelor primite de la CEAC-F, Comisia CEAC-UIS realizează o sinteză asupra 

evaluărilor colegiale din UIS pe care o înaintează Consiliului de administrație al UIS. Sinteza 

va cuprinde, dacă este cazul, și măsuri propuse pentru asigurarea calității activității cadrelor 

didactice și a proceselor didactice și de cercetare din UIS. 

Art. 8. (1) Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi vizează activitățile de curs, seminar și 

lucrări practice (laborator, proiect) și constă în completarea de către studenți a chestionarului  
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“Percepţii şi opinii studenţeşti asupra  activităţilor şi prestaţiei didactice” (Anexa 06-04-UIS 

Percepţii şi opinii studenţeşti asupra  activităţilor  şi  prestaţiei  didactice).  

(2) Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi reprezintă o componentă importantă în 

asigurarea şi evaluarea calităţii în educaţie, esenţială pentru formarea unei opinii corecte despre 

performanţele profesionale şi calităţile comportamentale ale cadrelor didactice.  

(3) Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se realizează de două ori pe an, cu două 

săptămâni înainte de terminarea activității didactice aferente fiecărui semestru al anului 

universitar, completarea formularului realizându-se exclusiv în absența oricărui factor extern și 

cu garantarea confidențialității evaluatorului. 

(4)  Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către student sunt confidențiale, fiind accesibile, 

doar decanului, rectorului și persoanei evaluate.  

 

III. EVALUAREA PENTRU PROMOVARE ŞI ALTE SITUAŢII  

 

Art. 9. Rezultatele evaluării anuale a performanţelor cadrelor didactice sunt supuse analizelor 

de management şi servesc la stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie. 

Art. 10. Poate participa la examenul de promovare în cariera didactică, cadrul didactic titular 

care a avut calificativul “excepțional” sau "foarte bine" în ultimii 3 ani în instituţia 

organizatoare, nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplineşte standardele de 

ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, în conformitate cu art. 294 şi art. 301 alin. (3), 

(4) sau (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică 

în cadrul Universității “Ioan Slavici” din Timișora. 

Art. 11. Prezentul regulament a fost dezbătut şi aprobat în şedinţa Senatului Universității “Ioan 

Slavici” din Timișoara în data de 13.02.2020. 
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 ANEXE 

 

Anexa 06-06-UIS Fișa de evaluare a cadrului didactic de către directorul de departament 

Anexa 06-04-UIS Percepţii şi opinii studenţeşti asupra  activităţilor  şi  prestaţiei  didactice 

Anexei 06-05-UIS Chestionar de evaluare colegială a cadrelor didactice 

Anexa  06-07-UIS Chestionar de autoevaluare a cadrelor didactice 

Anexa 06-08-UIS Raport de evaluare colegială a cadrelor didactice 

 

 

 
 

 

 

 


