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Anexa 5.1 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE EVALUARE A 
DISCIPLINEI 

 
Dosarul de evaluare înaintat Consiliului Facultăţii de către Comisia de evaluare va avea 

structura specificată mai jos:  
 
A. Coperta, cu următorul conţinut:  

 Antet (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea ................................);  
 Titlu (Dosarul de evaluare al disciplinei _________________________, inclusă în planurile 
de învăţământ ale specializării ________________, în semestrele ____________)  
 Titularul de disciplină ______________________________________  
 Cadrele didactice care asigură conducerea aplicaţiilor, seminariilor, proiectelor:    

1. _________________________ 
2. _________________________ 

  
 Evaluarea s-a desfăşurat în perioada ____________________  
 Comisia de evaluare:  

– Preşedinte:__________ [numele prenumele] ______ ______[semnătura]  
– Membrii:  

__________[numele prenumele] ______ ______[semnătura]  
__________[ numele prenumele] ______ ______[semnătura]  
__________[ numele prenumele] ______ ______[semnătura]  

  
 B. Cuprins:  
  

1. Raportul de sinteză al Comisiei de evaluare;  
2. Lista persoanelor cu care s-a discutat în cadrul procesului de evaluare (cadre didactice, 
studenţi, specialişti din producţie etc.);  
3. Raportul de autoevaluare al titularului de disciplină;  
4. Rapoartele individuale ale membrilor Comisiei de evaluare;  
5. Centralizatorul privind sondajul studenţilor;  

6. Anexe:  
˗ fişa disciplinei (programa analitică);  
˗ chestionarele de sondaj al studenţilor;  
˗ alte documentaţii (note de curs, exemple de lucrări, exemple de proiecte etc.)  
7. Propuneri pentru îmbunătățirea procesului didactic, a conținutului disciplinei și a 
Planului de învățământ. 

 
C. Raportul de sinteză al Comisiei de evaluare (Anexa 5.2)  
 
Prezintă succint rezultatele evaluării, abordând toate aspectele menţionate în 

Metodologie. Raportul de sinteză se bazează pe:  



UTCB PROCEDURA OPERAŢIONALĂ - Cod: PO–06 (Fişier: PO–06.doc) 

CONTROLUL ȘI EVALUAREA PROCESULUI DIDACTIC 

 

 

Ediţia: 4 Revizia: 0 
Pagina 2 din 2 

 

 Raportul de autoevaluare al titularului de disciplină;  

 Rapoartele individuale ale membrilor Comisiei de evaluare;  

 Raportul privind sondajul studenţilor;  

 Constatările proprii. 
 
 D. Lista persoanelor cu care s-a discutat în cadrul procesului de evaluare  
 

Este redactată de Preşedintele Comisiei prin însumarea datelor prezentate în rapoartele 
individuale ale membrilor Comisiei.  

 


