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Comisia calităţii de la Facultatea / Departamentul       Data completării  Cod document 

INGINERIE ELECTRICĂ ȘI INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ      23.03.2017   R5-IH-IEII-001 

Acţiunea întreprinsă: 

Denumirea acţiunii : Evaluare cadre didactice       Data la care a fost întreprinsă acţiunea:.................... . 

Scop:       evaluare curentă,      evaluare asociată acordării salariului de merit,      evaluare asociată acordării 

gradaţiei de merit,      evaluare asociată participării la concurs de promovare,      altul ……..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Acţiunea a fost întreprinsă în conformitate cu Programul de acţiuni de evaluare a procesului didactic în UPT. 

 

Disciplina la care s-a făcut evaluarea    INTERFETE ȘI PERIFERICE 

Titularul disciplinei   PĂNOIU CAIUS  Cadrul didactic evaluat. PĂNOIU CAIUS 
  
Participanţi (Comisia de audit intern, decanul facultăţii, directorul departamentului, cadrele didactice cu care s-a 

discutat). Iordan Anca, Baciu Ioan, Tirian Ovidiu,   Muscalagiu Ionel  

 

Concluzii: 

Punctajul obţinut de cadrul didactic evaluat:   18.84   puncte (din punctajul maxim de 20 puncte). 

Principalele puncte tari ale activităţii cadrului didactic evaluat au fost: 

1 Cadrul didactic menține disciplina în actualitate și are capacitatea de a convinge studenții relativ la rolui ei în procesul 

de formare  

2. Maniera de predare a cursului se caracterizează prin grad ridicat de atractivitate, claritate în exprimare, ritm potrivit 

de predare. 

 3. Activitățile de curs și cele aplicative alcătuiesc un ansamblu unitar, coerent în care aspectele teoretice din cadrul 

cursului se regăsec în dobandirea  sau consolidarea de cunoștiințe practice.  

 

   Punctele slabe constatate                 Măsuri de îmbunătăţire1  Responsabilităţi   Termene  

în activitatea cadrului didactic 

NU S-AU CONSTAT  

     Neconformităţi cu privire la                 Măsuri de îmbunătăţire2   Responsabilităţi   Termene               

organizarea şi desfăşurarea acţiunii 

 

Constituirea echipei de audit, stabilirea disciplinei la care se face evaluarea, întâlnirea echipei cu studenții chestionați, 

completarea chestionarelor și evaluarea s-au realizat respectând precizările referitoare la acestea; nu s-au constat 

neconformități cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunii. 
 

Nume şi prenume                                                                                                                                                  Semnături: 

 conducătorul echipei de audit. Sef. Lucr. Iordan Anca Elena. 

 membrii echipei de audit.. Sef. Lucr. Baciu Ioan.  

 directorul de departament. Conf. dr..MUSCALAGIU IONEL  
 

                                                 
1 Implementarea acestor măsuri constituie elemente obligatorii de autoevaluare şi evaluare a activităţilor consiliilor 

bordurilor, departamentelor şi facultăţilor. Problema implementării va fi inclusă în raportul anual. 
2 Idem. 
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