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FIŞĂ
pentru evaluarea interacţiunii student – cadru didactic –

Stimaţi studenţi,
Prezenta fişă de evaluare urmăreşte o mai bună cunoaştere a opiniei studenţilor privind disciplinele de studiu şi
procesul de predare-învăţare, în scopul ameliorării continue a calităţii procesului educaţional prin cooperarea dintre studenţi
şi profesori. Prezentul chestionar vă solicită să evaluaţi activitatea didactică prestată de cadrul didactic nominalizat.
Important este să răspundeţi obiectiv şi sincer. Răspunsurile sunt anonime şi nu vor afecta în nici un fel situaţia
dumneavoastră la disciplina vizată.
Răspundeţi marcând semnul X în dreptul notei alese pentru fiecare indicator de evaluare.
Indicatori de evaluare
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Nota acordată
4 5 6 7 8

1. Care este gradul de frecvenţă a cadrului didactic la acest curs / seminar ?
2. Cum apreciaţi calitatea materialelor didactice (cărţi, suport de curs, lucrări
practice etc.) prezentate?
3. Cum apreciaţi abilităţile pedagogice ale cadrului didactic evaluat?
4. Prelegerile cursului (tematica seminariilor) au fost prezentate într-o succesiune
logică?
5. Cum apreciaţi calitatea predării / seminarizării sub aspectul metodelor folosite
(cursul / seminarul a fost atractiv, interesant, completat cu exemple adecvate)?
6. Cum apreciaţi modul de interacţiune şi comunicare cu studenţii al cadrului
didactic evaluat?
7. Cum apreciaţi impactul cursului / seminarului asupra pregătirii dvs.
profesionale?
8. Cât de mult stimulează şi apreciază creativitatea studenţilor, cadrul didactic
evaluat ?
9. Cum apreciaţi din punct de vedere moral prestaţia cadrului didactic ?
10. Cum apreciaţi, în ansamblu, activitatea desfăşurată de cadrul didactic evaluat
la acest curs / seminar?
Scala de transformare a note–or în calificative este următoarea:
Nota
8.5 - 10
7 – 8.49
Calificativul
foarte bine
bine
Reprezentant BCF
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5 -6.99
satisfăcător

mai mic decât 5
nesatisfăcător
Reprezentant studenţi
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COMENTARII PERSONALE
Dacă doriţi să dezvoltaţi oricare dintre răspunsuri sau să faceţi anumite comentarii, vă rugăm să utilizaţi spaţiile
de mai jos.

Comentarii privind cursul:

comentarii privind profesorul:

Alte comentarii:
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