
APROBAT,
La şedinţa Consiliului Calităţii al USEFSL

PREŞEPfi^E-— .....  .... ..............
CHESTIONAR DE EVALUARE A CALITĂŢII SEM INĂ ^LLUl^RSLLUI

Facultatea / sp ec ia lita tea _______________________  D iscip lina_________________________

Anul de studii_____________________________  P rofesoru l_________________________

M edia de studii: 5-6; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10; 10

Frecvenţa la sem inarul profesorulu i chestionat: 100% ; 80% ; 80% -60% ; 50-40% ; m ai puţin

Rezultatele aces tu i ch e s t io n a r  vor  pe rm ite  profesorulu i să c u n o a sc ă  felul în ca re  s tudenţii  eva luează  orele  
şi să găsească ,  d ac ă  e cazul,  posib ili tă ţi  de am eliorare .  Vă m u lţu m im  pen tru  s incerita te ; ches tionaru l  es te 
anonim . M arcaţi  cu  », pen tru  f iecare  af irm aţie ,  că su ţa  care co re sp u n d e  op in ie i  dvs. şi adăugaţi  sugestiile  
sup lim en tare  la sfîrşit.

Indicatori Acord
loial

Acord
parţial - t\u  st iu

Dezacord
parţial

Dezacord
total

1. Profesorul aplică diferite tipuri de 
seminar/curs.

2.
Tenia/subiectul seminarului/cursului este în 
corespundere cu unităţile de conţinut din 
curricula.

3. Obiectivele seminarului sunt formulate clar.

4. Conţinutul seminarului/cursului asigură 
atingerea obiectivelor proiectate.

5.
Profesorul utilizează diferite strategii 
didactice.

6.
Profesorul aplică activităţile de învăţare la 
nivel de cunoaştere, aplicare şi integrare.

7.
Profesorul foloseşte resursele noilor 
tehnologii: e-mail; pagina web; 
videoproiector etc.

♦

8.
Profesorul proiectează, gestionează şi 
monitorizează lucrul individual al 
studenţilor.

9.
Profesorul stabileşte corelaţia între orele de 
curs şi orele de seminar, dintre teorie şi 
practică.

10. Profesorul stabileşte clar criteriile de 
evaluare a rezultatelor învăţării.

11. Profesorul manifestă obiectivitate în 
evaluarea rezultatelor învăţării.

12. Profesorul respectă deontologia şi etica 
profesională.

13. Profesorul implică eficient studenţii în 
activităţile de învăţare.

14. Profesorul stimulează gândirea creativă şi 
critică.

15.

Daţi o apreciere globală a 
cursului/seminarului

F oarte
bun

Bun
S a tis 

fă c ă to r
S lab

F oarte
slab

Curs
Seminar

Sugestii, precizări su p lim en ta re :


