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Evaluarea cadrelor didactice de către studenți este anonimă. 
Chestionarele se completează pe suport de hârtie, asigurându-se astfel un grad sporit de confidențialitate. 

Chestionarele destinate  evaluării cursurilor  au structura  și  conținutul identic pentru cele două niveluri  de
studiu – licență și master. 

Metodologie de lucru:

Chestionarele s-au completat  fără a  se semna. Evaluarea constă în  încercuirea unei cifre,  reprezentând
măsura în  care  repondenții sunt  de acord cu  afirmațiile respective.  Evaluările se realizează pe o scară
ascendentă de la 1 la 5; 5 reprezintă nota maximă. 

Itemi de evaluare; 

1 Profesorul și-a ținut toate cursurile conform orarului?

2 Cât de mult v-a solicitat cursul prin gradul său de dificultate și prin volumul materiei?

3 Materia care face obiectul examinării a fost prezentată la curs?

4 Profesorul v-a pus la dispoziție/v-a indicat un suport de curs?

5 Cum apreciați structurarea materiei aferentă cursului?

6 Profesorul v-a pus la dispoziție/v-a indicat bibliografia aferentă cursului?

7 Bibliografia aferentă cursului este procurabilă?

8 Cum evaluați, din punct de vedere al clarității, maniera de predare?

9 În ce măsură seminariile și lucrările practice vă ajută la înțelegerea cursului?

10 Cerințele și criteriile examinării au fost clar prezentate?

11 Forma de examinare a fost corectă, relevantă și transparentă?

12 În prezentarea cursului, cadrul didactic a dovedit competență?

13 În relația cu studenții, cadrul didactic a dovedit prestanță și ținută morală?

14 În relația cu studentii, cadrul didactic a dovedit disponibilitate la solicitări?

15 În relația cu studenții, cadrul didactic a dovedit disponibilitate  în a accepta confruntări de opinii 
argumentate?

16 Timpul alocat cursului a fost folosit în mod relevant pentru aprofundarea materiei?

17 Cursul vi se pare util pentru specializarea și cariera dumneavoastră?

18 Cursul a contribuit la dezvoltarea cunoștintelor dumneavoastră?

Rezultatele evaluării:

Medii obținute

1,00 - 1,99 2,00 - 2,99 3,00 - 3,99 4,00 - 5,00

Facultatea de Teatru - 2 16 112

Facultatea de Film - 1 9 77


