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REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA
STRATEGIILOR DE PREDARE
LA FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI
Facultatea de Administraţie şi Afaceri are ca obiectiv asigurarea unei calităţi corespunzătoare
şi în creştere de la an la an a serviciilor educaţionale pe care le oferă studenţilor. Spre acest
obiectiv converg toate componentele sistemului de management al calităţii implementat în
facultate.
O componentă a acestui sistem este şi evaluarea periodică a strategiilor de predare pe care
se bazează oferta educaţională.
În stadiul actual perfecţionarea strategiilor de predare se realizează la nivelul facultăţilor şi
este urmărită de către „Comisia de evaluare a performantelor didactice si de cercetare” constituita
la nivel de facultate.
Procedura de evaluare
1. Comisia de evaluare a performanţelor didactice şi de cercetare supune atenţiei în cadrul
primei şedinţe a Consiliului profesoral, problematica strategiilor de predare, atât din
punctul de vedere al dotărilor şi facilităţilor existente sau necesare, cât şi din punctul de
vedere al eforturilor individuale sau colective ale cadrelor didactice de a perfecţiona
metodele şi strategiile de predare.
2. Comisia distribuie cu această ocazie formularul „Strategia predării” către toate cadrele
didactice pentru a fi completat în interval de câteva zile. În acest moment completarea
formularului, care conţine şi o autoevaluare pe baza de punctaj, constituie şi o formă de
angajament pentru urmărirea în anul universitar care începe, a unei strategii adecvate şi tot
mai performante de predare.
3. Comisia de evaluare a performanţelor didactice şi de cercetare urmăreşte pe parcursul
anului universitar problemele de mai sus.
4. În perioada 1-10 iunie Comisia solicită o nouă autoevaluare, de data aceasta a procesului
efectiv de predare derulat, pe baza aceloraşi formulare, sau a unor formulare îmbunătăţite.
5. Comisia de evaluare a performanţelor didactice şi de cercetare va include rezultatele
evaluării în „Raportul anual privind calitatea personalului didactic şi de cercetare”, şi care va
fi analizat de către managementul facultăţii.
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Formular „Strategia predării”
Cursul …………………
Forma de învăţământ ……..
Titular …………………….

ELEMENTELE DE EVALUARE A STRATEGIEI DE PREDARE
CARACTERISTICI
ALE PREDĂRII
1. Formularea obiectivelor cursului
2. Formularea obiectivelor temei/capitolului
3. Predarea conţinutului în formă clasică
4. Predarea conţinutului cu utilizarea mijloacelor
moderne
5. Prezentarea cazuistică în mod clasic
6. Prezentarea cazuistică cu mijloace moderne
7. Solicitare de întrebări şi furnizare de răspunsuri
8. Implicarea studenţilor în prezentarea cursului
9. Implicarea specialiştilor externi
10. Formularea de întrebări de reflexie pentru cursul
universitar sau pentru seminar
11. Furnizare de surse noi de documentare pe
parcursul cursului
12. Formularea de corelaţii cu alte discipline de studiu
13. Alte metode de predare
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