
 

 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 
Chestionar 

 

Instrucţiuni de completare: 

- Punctajul alocat pentru fiecare întrebare în parte, constând în numere întregi cuprinse de la 1 la 5, va fi marcat în 

coloana aferentă pe foaia de evaluare anexată.  

- Observaţiile şi propunerile referitoare la activitatea cadrului didactic se vor trece pe foaia de evaluare în rubrica 

prevăzută în acest scop.  

 

Ponderea participării tale la activităţile predate de cadrul didactic? 

Mai mult de 90%  În jur de. 70%  50%  În jur de. 30%  Mai puţin de 10%  

 

1) Ai participat cu plăcere la activităţile predate de cadrul didactic? 

A fost întotdeauna o 

plăcere 
5 Deobicei 

cu plăcere  
4 Câteodată da, 

câteodată nu  
3 Nu am 

participat cu 

plăcere 

2 Am participat 

doar pentru că a 

fost obligatoriu 

1 

 

        2)   Cât de utilă a fost predarea disciplinei din punctul de vedere al însuşirii cunoştinţelor?  

Foarte utilă 5 M-a ajutat 

mult în 

însuşirea 

materialului 

4 M-a ajutat la 

studiu 
3 Nu m-a ajutat 

semnificativ 
2 Nu este utilă 1 

 

        3)   Te poţi adresa cadrului didactic cu întrebări şi înafara orelor de contact? 

Mă pot adresa 

oricând, este 

întotdeauna 

disponibil 

5 În majoritatea 

cazurilor este 

disponibil 

4 Da, câteodată 3 Deobicei 

refuză 
2 Întotdeaună refuză 1 

        

       4) Cadrul didactic a fost disponibil la orele de consultaţii sau prin email, respectiv alte căi de comunicare 

virtuale în semestrul trecut? 

A fost disponibil 

întotdeauna 
5 În majoritatea 

cazurilor a fost 

disponibil 

4 Da, câteodată 3 Foarte rar 2 Nu a fost disponibil 1 

 

        5)   Cum ai caracteriza relaţia cadru didactic–student? 

Îl consideră pe 

student ca fiind un 

coleg 

5 Relaţia este 

corectă 
4 Relaţia este 

neutră 
3 Ţine distanţa 

exagerat 
2 Are o atitudine 

dispreţuitoare 
1 

 

       6)  Cum poate fi urmat prelegerea cadrului didactic la oră? 

Foarte uşor 5 Uşor 4 Relativ uşor 3 Destul de greu 2 Imposibil de urmat 1 

 

        7)  În ce măsură îţi captează atenţia metodele folosite de cadrul didactic? 

Sunt întotdeauna 

intersante 
5 Îmi captează 

atenţia 
4 Sunt mediocre 3 Rar îmi captează 

atenţia 
2 Foarte plictisitoare 1 
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8) În ce măsură sunt disponibile materiale didactice elaborate de cadrul didactic (suport de curs, îndrumar, etc.) 

şi calitatea acestora? 

Acoperă toată 

materia şi sunt 

foarte utile  

5 Într-o bună 

măsură 
4 Acceptabil  3 Puţin şi greu 

de utilizat  
2 Nu există material 

didactic 
1 

 

      9)   Cum consideri pregătirea cadrului didactic la ore? 

Se pregăteşte  

întotdeauna 

minuţios 

5 Deobicei este 

bine pregătit 
4 Este pregătit, 

dar nesigur 
3 Deobicei este 

nepregătit 
2 Total nepregătit 1 

 

     10.)  Cât de univoce şi clare sunt cerinţele formulate de cadrul didactic?  

Cerinţele sunt 

univoce şi clare 
5 Cerinţele sunt 

deobicei clare 
4 Cerinţele 

variază 

des 

3 Cerinţele sunt greu 

de desluşit 
2 Cerinţele sunt total 

imprevizibile 
1 

 

11)  În ce măsură atrage atenţia la conexiunile din cadrul unei discipline, respectiv cu alte discipline? 

Arată multe 

conexiuni 

interesante 

5 Se foloseşte 

des de această 

posibilitate 

4 Câteodată 

arată legăturile 
3 Rareori se 

referă la 

conexiuni 

2 Niciodată 1 

 

12) Cum evaluezi punctualitatea cadrului didactic, gestionarea timpului avut la dispoziţie, respectiv recuperarea 

orelor?  

Este întotdeauna 

punctual şi 

recuperează 

consecvent orele 

neţinute din 

motive obiective 

5 De regulă este 

punctual şi 

recuperează 

orele 

4 Este destul de 

punctual 
3 Întârzie des şi 

este 

imprevizibil 

2 Întotdeauna 

întârzie şi nu 

recuperează orele 

1 

 

13) În ce măsură îi poate angrena pe studenţi să se implice în activităţile din cadrul orelor? 

În totalitate 5 În mare 

măsură 
4 Acceptabil 3 Rar 2 Deloc  1 

 

14)  Îi încurajează pe studenţi să efectueze studiu individual şi activităţi extracuriculare?  

Întotdeauna 5 Deobicei  4 Câteodată  3 Foarte rar 2 Deloc 1 

 

  15)   Ai recomanda orele cadrului didactic şi altora? 

Aş recomanda 

tuturor 
5 Aş recomanda 4 Poate aş 

recomanda 
3 Nu aş 

recomanda 
2 Aş sfătui să nu 

participe 
1 

 

 
Te rugăm să formulezi recomandările tale adresate cadrului didactic şi să menţionezi cursul/seminarul/lucrarea 

practică care ţi-a plăcul cel mai mult. 

 

 

Îţi mulţumim pentru participare! 


