UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ“ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Aleea M. Sadoveanu nr.3, 700490 Iaşi
Tel./Fax 0232-274932
E-mail: secr_hor@uaiasi.ro

RAPORT PRIVIND EVALUĂRII CADRELOR DIDACTICE
- anul univ. 2014 – 2015 Evaluarea cadrelor didactice de la Facultatea de Horticultură s-a efectuat conform
legilor în vigoare, a regulamentelor USAMV Iaşi, respectiv a metodologiei de evaluare care
reglementează procedura de evaluare a cadrelor didactice şi stabileşte normele de evaluare a
performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de evaluare precum şi
instrumentele de evaluare.
Evaluarea a fost unitară, obiectivă şi transparentă şi a avut ca scop asigurarea unui
sistem motivaţional care să determine creşterea performanţei profesionale individuale.
Procedura de evaluare s-a realizat pe baza CV-urilor personale şi a fişelor elaborate şi
aprobate de Departamentul pentru Asigurarea Calităţii din cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi.
Calitatea cadrelor didactice se reflectă atât în cunoştinţele de specialitate şi capacitatea
didactică de a transmite aceste cunoştinţe studenţilor, cât şi în deontologia profesională şi
recunoaşterea locală, naţională şi internaţională.
Au fost efectuate patru tipuri de evaluări ale cadrelor didactice: autoevaluarea,
evaluarea colegială, evaluarea managerială şi evaluarea de către studenţi.
La cele două departamente din cadrul Facultăţii de Horticultură evaluarea s-a realizat la
37 cadre didactice, după cum urmează:
¾ la Departamentului Tehnologii Horticole au fost supuse procedurii de evaluare 23 cadre
didactice, din care: 6 profesori universitari; 3 conferenţiari universitari, 10 şefi de lucrări
şi 4 asistenţi universitari;
¾ la Departamentul Ştiinţe Exacte au fost evaluate 14 cadre didactice, din care: 2
conferenţiari universitari, 7 şefi de lucrări şi 5 asistenţi universitari.
1. Autoevaluarea s-a bazat pe patru criterii, cu punctaj pe o scară de 0 la 100 puncte şi
cu o anumită pondere în aprecierea finală:
- activitatea didactică (45%);
- activitatea ştiinţifică (25%);
- alte activităţi în interesul învăţământului (15%);
- calităţi personale (15%).
Din analiza fişelor de autoevaluare s-a constatat că toate cadrele didactice titulare au
calificativul "Foarte bine" (91,04 puncte), media punctajelor, pe grade didactice, fiind
următoarea:
¾ profesori – 94,56;
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conferenţiari – 92,39;
şef lucrări – 89,42;
asistenţi – 87,82;
Departamentul Tehnologii Horticole
Pentru cele 23 cadre didactice, punctajul mediu la autoevaluare a fost 91,64, distribuit
pe grade didactice astfel:
¾ gradul didactic profesor, un punctaj mediu de 94,56, la toate cele 6 cadre didactice
rezultatul autoevaluării fiind cuprins între 91,00 şi 96,5;
¾ gradul didactic conferenţiar, un punctaj mediu de 93,03, înregistrându-se punctaje
cuprinse între 89,90 – 94,70;
¾ gradul didactic şef lucrări, un punctaj mediu de 90,09, cu punctaje, la cele 10 cadre
didactice, cuprinse între 86,80 şi 92,50;
¾ gradul didactic asistent, un punctaj mediu de 88,90, punctajul fiind cuprins între 88,70 şi
89,10.
Departamentul Ştiinţe Exacte
pentru gradul didactic de conferenţiar a rezultat un punctaj mediu de 91,75 autoevaluarea celor 2 cadre didactice a determinat punctaje cuprinse între 89 şi 94,5
corespunzătoare calificativului foarte bine;
• pentru gradul didactic de şef lucrări a rezultat un punctaj mediu de 88,75,
autoevaluarea celor 7 cadre didactice a însumat punctaje cuprinse între 86,5 şi 89,5
corespunzătoare calificativului foarte bine;
• pentru gradul didactic de asistent – autoevaluarea celor 5 cadre didactice a însumat
punctaje cuprinse între 85 şi 88,5, cu o medie de 86,75, corespunzătoare calificativului
foarte bine.
•

2. Evaluarea colegială a cadrelor didactice s-a făcut pe grupuri de discipline, criteriile
cuprinse în fişe referindu-se la gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă, activitatea
ştiinţifică adecvată la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate, trăsături de personalitate
şi caracter şi alte activităţi în interesul învăţământului.
Rezultatele evaluării colegiale indică un punctaj mediu de 90,9, calificativul obţinut de
toate cadrele didactice fiind „Foarte bine”, cu următoarea structură pe grade didactice:
¾ profesori – 91,93;
¾ conferenţiari – 92.14;
¾ şef lucrări – 90,12;
¾ asistenţi – 89,54.
Departamentul Tehnologii Horticole
Evaluarea colegială s-a efectuat pe grupe de discipline şi anume: Pomicultură (4 cadre
didactice); Entomologie - Floricultură (6 cadre didactice); Viticultură – Ampelografie Oenologie (4 cadre didactice); Legumicultură (4 cadre didactice), Arboricultură - Peisagistică
(5 cadre didactice).
Punctajul mediu la nivel de departament a fost 91,93. Pe grade didactice, situaţia este
următoarea:
¾ gradul didactic profesor, un punctaj mediu de 94,76, rezultatul evaluării cele 6 cadre
didactice a fost cuprins între 92,90 şi 97,50;
¾ gradul didactic conferenţiar, un punctaj mediu de 92,03, cele 3 cadre didactice obţinând
punctaje cuprinse între 90,00 – 94,10;
¾ gradul didactic şef lucrări, un punctaj mediu de 89,75, punctajul acordat celor 10 cadre
didactice fiind cuprins între 88,30 şi 92,80;
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gradul didactic asistent, un punctaj mediu de 91,20, cele 4 cadre didactice au înregistrat
un punctaj cuprins între 90,60 şi 92,00;

Departamentul Ştiinţe Exacte
În cadrul departamentului, evaluarea colegială s-a situat la un punctaj de 90,21,
distribuit diferenţiat, pe grade didactice:
• gradul didactic conferenţiar - cu un punctaj mediu de 92,25, cele 2 cadre didactice au
obţinut la evaluarea colegială punctaje cuprinse între 90 - 94,5, corespunzător
calificativului foarte bine;
• gradul didactic şef lucrări - cu un punctaj mediu de 90,5 au fost evaluate 7 cadre
didactice iar punctajul acordat, cuprins între 87,5 şi 93,5, corespunde calificativului
foarte bine;
• gradul didactic asistent - cu un punctaj mediu de 87,88, cele 5 cadre didactice evaluate
au obţinut calificativul foarte bine cu un punctaj cuprins între 83,16 şi 92,6.
3. Evaluarea managerială a fost realizată de către directorii de departamente pentru
toate cadrele didactice, conform fişelor, pe grade didactice.
În urma completării fişelor de evaluare managerială, s-a constatat că toate cadrele
didactice au obţinut calificativul „Foarte bine”.
Punctajul mediu obţinut a fost 90,91, distribuit pe grade didactice astfel:
¾ profesori – 96,37;
¾ conferenţiari – 90.14;
¾ şef lucrări – 89,05;
¾ asistenţi – 88,07.
Departamentul Tehnologii Horticole
În urma evaluării manageriale, media punctajelor obţinute la nivel de departament a fost
de 91,15. Rezultatele pe categorii de cadre didactice se prezintă astfel:
¾ profesorii au obţinut punctaje cuprins între 93,90 - 98,00, cu o medie de 96,37;
¾ conferenţiarii au obţinut punctaje cuprins între 87,80 şi 92,50, cu o medie de 89,93;
¾ şefii de lucrări au obţinut punctaje cuprinse între 82,30 – 94,25, cu o medie de 88,66;
¾ asistenţii au avut punctajul cuprins între 87,80 şi 91,20, cu o medie de 89,65.
Departamentul Ştiinţe Exacte
Evaluarea managerială realizată la cele 14 cadre didactice care fac parte din
Departamentul Ştiinţe Exacte a înregistrat un punctaj mediu de 88,77:
• conferenţiarii au obţinut în urma evaluării manageriale punctaje cuprinse între 89,7 şi
91, cu o medie de 90,35;
• şefii de lucrări – au obţinut în urma evaluării manageriale punctaje cuprinse între 85,65
– 93,25, cu o medie de 89,45;
• asistenţii – au obţinut în urma evaluării manageriale punctaje cuprinse între 80,5 şi 92,5,
cu o medie de 86,5.
4. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi a reprezentat o componentă
importantă în asigurarea şi evaluarea calităţii în educaţie, esenţială pentru formarea unor
opinii corecte, suplimentare, despre performanţele profesionale şi calitatea comportamentală a
cadrelor didactice în relaţie cu studenţii.
Evaluarea s-a efectuat în urma completării de către studenţi a unui chestionar cu
întrebări care se referă la unele aspecte:
- organizarea activităţii didactice;
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calitatea activităţii didactice;
metodele de predare;
modul cum profesorii evaluează studentul.
Fişele completate de studenţi, pentru fiecare cadru didactic, au fost preluate şi prelucrate
de directorii de departamente, care au elaborat rezultatele finale. La majoritatea aspectelor
incluse în formular, studenţii au acordat puncte care încadrează cadrele didactice în
calificativul “foarte bine”, cuantificate prin puncte cuprinse între 86 şi 95.
Punctajul obţinut de cadrele didactice din facultatea pentru organizarea activităţii
didactice a fost de 92,75, pentru calitatea activităţii didactice de 91,65, la metodele de predare
de 91,2, iar la modul de evaluare a studenţilor de 93,7.
Departamentul Tehnologii Horticole
Referitor la primul aspect - organizarea activităţii didactice în cadrul departamentului media punctajelor a fost 90,8, cu majoritatea cu valori cuprinse între 90 şi 94,0.
Calitatea activităţii didactice a fost evaluată de către studenţi a fost punctată cu 93, cele
mai frecvente valori fiind cuprinse între 90 şi 94.
Al treilea aspect, care cuprinde metodele de predare, a fost evaluat de către studenţi cu
92,6, majoritatea cadrelor didactice fiind apreciate cu punctaje între 89,4 – 92.
La evaluarea studenţilor de către profesor, punctajul dat cadrelor didactice a fost 94,6,
cele mai multe valori fiind cuprinse în intervalul 85 – 92.
Media fişelor tuturor criteriilor de evaluare a cadrele didactice de către studenţi, la
nivelul Departamentului Tehnologii Horticole, a fost de 92,7.
Departamentul Ştiinţe Exacte
La disciplinele pe care cadrele didactice din departament le desfăşoară cu studenţii de la
Facultatea de Horticultură, la criteriile incluse în fişa de evaluare s-au obţinut următoarele
punctaje:
• pentru modul de organizare a activitaţii didactice studenţii au acordat punctaje cuprinse
între 90,8 şi 98,6 (media 94,7), corespunzător calificativului foarte bine;
• pentru calitatea activităţii didactice studenţii au acordat punctaje cuprinse între 82,8 şi
97,8 (media 90,3), corespunzător calificativului foarte bine;
• pentru metodele de predare studenţii au acordat punctaje cuprinse între 81,8 şi 97,8
(media de 89,8), corespunzător calificativului foarte bine;
• pentru modul de evaluare a cunoştinţelor acumulate de către cadrele didactice studenţii
au acordat punctaje cuprinse între 89,4 şi 96,2 (media 92,8), corespunzător
calificativului foarte bine.

DECAN,
Prof. univ. Dr. Lucia DRAGHIA
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