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        Evaluarea disciplinelor/cursurilor se va realiza în conformitate cu criteriile de evaluare 
stabilite. Pentru fiecare criteriu sunt utilizate următoarele calificative cu punctajul respectiv: 
nesatisfăcător – 0 puncte, satisfăcător – 1 punct, bine – 2 puncte, foarte bine – 3 puncte.  
   
Se vor însemna cu X căsuţele corespunzătoare punctajului considerat potrivit pentru fiecare 
criteriu de evaluare. 
 

CRITERII DE EVALUARE 3 2 1 0
1. Cursul vine în întâmpinarea nevoilor studenţilor de formare şi dezvoltare 
profesională. 

    

2. Cursul vine în întâmpinarea nevoilor de informare ştiinţifică, de 
specialitate, sistematică şi relevantă.  

    

3. Cursul şi unităţile de învăţare prin structură şi cerinţe interne (informaţii, 
exemple, aplicaţii, probe de autoevaluare) promovează un mod activ de 
învăţare. 

    

4. Cursul dezvoltă metacogniţia studenţilor (dialog interior pe care indivizii îl 
poartă cu ei înşişi şi-i ajută să-şi construiască deprinderi de învăţare care le 
vor permite să îşi controleze formarea). 

    

5. Cursul asigură realizarea unor conexiuni interdisciplinare.     
6. Nivelul de dificultate  al cursului este adecvat nivelului studenţilor.     
7. Toate obiectivele/competenţele planificate a fi dobândite în cadrul fiecărei 
unităţi de învăţare sunt traduse în sarcini de lucru. 

    

8. Conţinutul cursului se aplică la o mare varietate de probleme teoretice şi 
practice. 

    

9. Cantitatea de informaţie nouă pe unitatea de învăţare este raţională şi poate 
fi uşor asimilată. 

    

10. Termenii tehnici sunt bine explicaţi, clar definiţi, accesibili.     
11. Resursele nonverbale (documente, scheme, experimente, dispozitive etc.) 
sunt pertinente şi susţin formarea competenţelor. 

    

12. Cursul solicită în mare măsură participarea studentului la propria formare 
printr-o diversitate de sarcini de lucru.  

    

13. Sarcinile de lucru sunt probleme complexe şi stimulante, soluţiile lor 
fiind percepute ca având posibile consecinţe reale. 

    

14. Metodele de predare şi învăţare utilizate favorizează realizarea 
obiectivelor. 

    

15. Metodele şi resursele utilizate incită la descoperire, rezolvare de situaţii-
problemă, provoacă gândirea critică, angajarea în lectură activă, măresc 
puterea de sistematizare a studentului. 

    

16. Probele de evaluare măsoară în mod adecvat nivelul de performanţă atins 
de student pentru fiecare dintre competenţele menţionate în Programă. 

    

17. Cursul permite oferirea unui feedback frecvent într-un mediu agreabil 
care implică interacţiuni personale şi sprijin individual. 

    

18. Materialele didactice (suportul didactic al cursului) asigură coordonarea 
studentului în parcurgerea eficientă a cursului. 

    

19. Bibliografia propusă este accesibilă şi relevantă.     
20. Cursul este îmbunătăţit continuu.     

TOTAL puncte: 
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Observaţii specifice în ceea ce priveşte căi de îmbunătăţirea cursului 
Vă rugăm să menţionaţi punctele tari şi  orice aspect care, din punctul Dvs. de vedere, ar 
conduce la o îmbunătăţire majoră a cursului dat. 
 
Puncte tari 

Recomandări 

        
În dependenţă de rezultatul obţinut cursului i se atribuie un calificativ (subliniaţi calificativul): 

• Calitate înaltă, puncte: de la 50 până la 60 
• Calitate medie, puncte: de la 35 până la 49 
• Calitate joasă, puncte: de la 20 până la 34 
• Necalitativ, puncte: de la 0 până la 19 
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