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  Facultatea_____________        Disciplina________________________ 
 

      Anul de studii______                Profesorul____________________            Data ___________ 
 

       Pentru a evalua calitatea predării cursurilor la ASEM, vă rugăm să completaţi acest 
chestionar. Prin răspunsurile Dumneavoastră oneste şi bine gândite îl puteţi ajuta pe profesorul 
care a ţinut cursul respectiv să îmbunătăţească atât conţinutul informativ, cât şi metodele de 
predare. Chestionarul este anonim. 

      I. Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii, marcând cu “ √ ” 
căsuţa care corespunde opiniei dvs.  

Afirmaţii Acord 
total 

Acord 
partial Neutru 

Dez-
acord 
partial 

Dez-
acord 
total 

1.   Programa cursului a fost clar prezentată      
2. Conţinutul cursului este bine structurat      
3. Noţiunile-cheie sunt suficient explicate      
4. Materialul predat este de actualitate şi bine documentat 

(bibliografie şi surse relevante) 
     

5. Profesorul  utilizează metode eficiente de predare      
6. Profesorul stăpâneşte materia predată      
7. Expunerea profesorului este clară      
8. Profesorul prezintă materia într-o manieră interesantă      
9. Profesorul satisface nevoile mele de dezvoltare personală 

şi formare profesională 
     

10. Profesorul încurajează activismul studenţilor      
11. Profesorul stimulează gândirea creativă a studenţilor      
12. Ţinuta şi manierele profesorului sunt adecvate      
13. Profesorul manifestă o atitudine pozitivă faţă de studenţi      
14. Evaluarea permanentă (seminarele, testele, chestionările 

etc.) reflectă conţinutul tratat la curs 
     

15. Criteriile de evaluare folosite de profesor sunt clare      
16. Profesorul apreciază obiectiv performanţele studenţilor      
17. Profesorul posedă limbajul de specialitate      
18. Profesorul a realizat cu eficacitate conexiuni cu alte 

discipline 
     

19. Profesorul în cadrul cursului a promovat o imagine 
pozitivă a Academiei de Studii Economice din Moldova 

     

 
II.  Evaluaţi global competenţa didactică a profesorului, subliniind unul din 
următoarele calificative: 

Excelentă    Foarte bună     Bună     Slabă    Foarte slabă 

III. Evaluaţi global valoarea educativă (de formare generală şi profesională) a 
cursului,  subliniind unul din următoarele calificative: 
 

Foarte mare  Mare  Medie  Scăzută Foarte scăzută 

IV.  Vă rugăm să scrieţi pe verso-ul foii sugestiile şi comentariile DVS suplimentare 

referitoare la imbunatatirea calitatii predarii . 
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