ANEXA 6
METODOLOGIA DE PRELUCRARE A SONDAJELOR CU STUDENȚII
Prelucrarea rezultatelor din chestionarele de apreciere de către studenţi a disciplinei de
studiu şi a prestaţiei cadrelor didactice, în cazul sondajelor cu studenţii se procedează astfel:
1. Se distribuie studenţilor “chestionarele fără note”, un număr mediu de exemplare,
stabilit de conducerea fiecărui departament pentru un cadru didactic (profesori, conferenţiari, şefi
de lucrări/ lectori), în cadrul orelor de curs.
2. Evaluarea de către studenţi a activităţii cadrului didactic se face pentru fiecare cadru
didactic, în cadrul grupelor la care acesta desfăşoară activităţi didactice, astfel:
 Transmiterea chestionarelor către studenţi și colectarea acestora, după ce au fost
completate, se face pentru membrii departamentelor, de către colectivul Consiliului
departamentului;
 Pentru membrii colectivului Consiliului departamentului, transmiterea chestionarelor
către studenţi și colectarea acestora, după ce au fost completate, se face de către
decanatul facultăţii;
 Prelucrarea rezultatelor evaluării de către studenţi se face conform metodologiei de
evaluare a personalului didactic de către studenţi.
3. După colectarea chestionarelor completate, se face prelucrarea acestora în
“formularele de apreciere” care conţin tabele în care se înregistrează aprecierile făcute de
studenţi, pentru fiecare criteriu. Notele corespunzătoare aprecierilor se iau din “chestionarele cu
note”.
Formularele de apreciere se întocmesc pentru fiecare cadru didactic. Coloanele tabelului
din formular corespund celor 10 criterii din chestionare. Fiecărui student îi corespunde un grupaj
de 2 rânduri din formular: pe rândul de sus se trec aprecierile date de studenţi iar pe rândul de
dedesubt se calculează nota efectivă pentru fiecare criteriu (produsul dintre aprecierea dată de
student şi ponderea corespunzătoare prezenţei lui la curs). În final rezultă nota finală ca medie
ponderată. Un tabel are capacitatea de înregistrare a răspunsurilor date de 30 de studenţi. Dacă sau completat mai mult de 30 de chestionare, se înscriu rezultatele în încă un tabel care poate fi
completat în continuare. Se poate face o separare a aprecierilor în cazul în care sunt discipline
diferite şi/sau serii de studenţi diferite. Pentru un număr mai mare de 60 studenţi se poate folosi
“formularul de apreciere extins” (70 de chestionare). Notele finale sunt tot medii ponderate. Nota
maximă este 10.
4. Notele finale se reprezintă într-o histogramă, în care pe axa x se trec intervalele de
note din 0,1 în 0,1 unităţi. Ex: 7, 7,1, 7,2,……..9,9, 10 iar pe axa y – numărul de note din intervalul
respectiv.
5. Pentru calculul punctajului care va fi trecut în Fişa de autoevaluare la criteriul 1.2.1, se
fac două sondaje pe an: în semestrul II dintr-un an şi în semestrul I din anul universitar următor.
Se face media punctelor obţinute la cele 2 sondaje, acolo unde ele există sau se trece
singurul punctaj obţinut ca punctaj final.
Cu rezultatele sondajului opiniei studenţilor se alcătuiesc diverse tabele centralizatoare și se
elaborează diferite tipuri de rapoarte.
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