ANEXA 4
CHESTIONAR DE APRECIERE DIN PARTEA COLEGILOR (COD PO-10_F-03)
(peer review)
Subsemnata(ul) (nume, prenume, gradul didactic).................................................................................................
de la Facultatea/Departamentul/.......................................................................................................................................
Apreciez activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică şi deontologia profesională a D-nei/D-lui,
…………………………………………(nume, prenume, gradul didactic), în anul universitar ........./…...:

Nr.
criteriu

Criteriu

Foarte
slabă

Slabă

Satisfăc
ătoare

Bună

Foarte
bună

1
2
3
4
5
Este preocupat de perfecţionarea propriei
1
cariere academice şi profesionale
Colaborant cu colegii pentru dezvoltarea unui
2
climat competitiv la nivelul facultăţii/
departamentului/ universităţii
Are eficienţă ridicată în elaborarea de
3
materiale didactice, publicaţii ş.a.
Este creativ şi flexibil în adaptarea
4
programelor de studiu
Are iniţiative pentru îmbunătăţirea proceselor
5
didactice
A iniţiat şi dezvoltat proiecte şi programe
6
educaţionale
A iniţiat şi realizat proiecte de cercetare
7
ştiinţifică în calitate de coordonator (în
universitate)
Participă la activităţi de asigurare a calităţii la
nivelul
departamentului,
facultăţii
şi
8
universităţii (audit, evaluare, elaborare
documente pentru acreditare ş.a.) sau
activităţi organizatorice
A dovedit solidaritate colegială şi a intrat într9
o competiţie loială cu cei din aceeaşi
universitate şi domeniu
A dovedit loialitate şi ataşament faţă de
10
departament/ facultate/ universitate
TOTAL PUNCTAJ
Max. 50 puncte
NOTĂ: Vă rugăm să apreciaţi, pe o scală de la 1 la 5, modul cum cadrul didactic a îndeplinit criteriile de evaluare.
Modul de desfăşurare a procesului de evaluare colegială:
-

Evaluarea colegială se realizează în cadrul colectivului (departamentului) din care face parte cadrul didactic;
Pentru fiecare cadru didactic vor completa fişa de evaluare colegială membrii colectivului din care face parte
cadrul didactic sau un număr de colegi stabilit de directorul departamentului (nu mai mic de…);
Punctajul final se calculează ca fiind media aritmetică a punctajelor acordate de colegii care au completat fişa
de evaluare colegială;
Rezultatul final al evaluării colegiale va fi considerat separat de punctajul obţinut de cadrul didactic conform
Fişei de autoevaluare a activității și a performanţelor profesionale.
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