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CHESTIONAR DE EVALUARE A DISCIPLINEI ȘI C.D.
Denumire disciplină:
Anul / Grupa
Titular curs
Titular aplicații
A. CALITATEA ȘI STILUL DE PREDARE
Răspundeți, sincer și obiectiv, la întrebările formulate mai jos (FB – foarte bine, B – bine, S –
satisfăcător, NS – nesatisfăcător)
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Cum apreciați claritatea expunerii cursului?
Cum apreciați caracterul interactiv al cursului?
Existența si calitatea documentației: cărți/note de curs
In ce grad exemplele și explicațiile însoțitoare argumentează principiile teoretice?
Apreciați punctualitatea și gradul de folosire la curs a timpului dedicat activității didactice!
Cum apreciați comportarea cadrului didactic față de studenți?
Apreciați atractivitatea predării cursului

B. EVALUAREA APLICAȚIILOR ȘI A RESURSELOR
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Cum apreciați claritatea aplicațiilor?
Apreciați punctualitatea și gradul de folosire a timpului (seminar/ laborator/ proiect)?
Cum apreciați comportarea cadrului didactic fata de studenți la aplicații?
In ce grad sunt corelate aplicațiile și cursul?
Culegeri de exerciții/îndrumare de laborator, proiect și/sau alte materiale (inclusiv on-line)
Apreciați dotarea cu aparatură sau/și mijloace informatice (la disciplinele cu laborator)
Pot fi obținute explicații suplimentare în afara orelor de la clasă?
Precizați în ce măsură aplicațiile stimulează pregătirea individuală.

C. CALITATEA EVALUARII
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Studenții au fost anunțați de la început cum vor fi evaluați?
A fost respectat modul de evaluare anunțat?
Au fost temele pe parcursul semestrului relevante?
Cum apreciați subiectele la examene/ examene parțiale/ colocvii/ lucrări, raportate la
conținutul cursului?
Apreciați timpul avut la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor de examen (lucrare)!
Apreciați corectitudinea profesorului în evaluare!
Am frecventat activitățile didactice în proporție de % (încercuiți):
Numărul de ore săptămânal dedicate pregătirii la disciplină, inclusiv cele de la C+S+L+P

>80 50-80 25-50 0-25
30-40 20-30 10-20 0-10

D. COMENTARII PERSONALE ALE STUDENTULUI (aspecte pozitive, aspecte negative, sugestii)

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . .

