
 

 

 

 
PROCES-VERBAL 

al ședinței CEAC Facultate din data de 16.02.2021 

 

La data de 16.02.2021, a avut loc ședința CEAC Facultate, desfășurată prin intermediul platformei 

Google Meet Video. Toți membrii CEAC au participat la ședință.  

 

În cadrul întâlnirii au fost discutate următoarele aspecte: 

 

I. Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice realizate de către studenți în sem. I al anului 

universitar 2020-2021, în legătură cu care au fost adoptate următoarele decizii sau, după 

caz, recomandări: 

 

1. Fișele de evaluare ale cadrelor didactice vor fi transmise directorilor de departamente 

împreună cu împreună cu recomandările prevăzute în Anexele nr. 1-3 la Procesul-verbal al 

ședinței.  

 

2. Membrii CEAC Facultate care fac parte și din conducerea Facultății vor discuta cu 

persoanele menționate în Anexa nr. 4 la Procesul-verbal al ședinței despre rezultatele 

evaluărilor realizate de către studenți.  

 

CEAC Facultate a constatat totodată că numărul de evaluări a crescut foarte mult odată cu 

folosirea noii platforme de evaluare care a fost pusă la dispoziție de Universitatea din București. 

Situația numărului de evaluări va fi prezentată în Raportul anual privind calitatea.  

 

II. Rezultatele evaluărilor colegiale realizate pentru anul 2020, în legătură cu care au fost 

adoptate următoarele decizii sau, după caz, recomandări: 

 

1. Fișele de evaluare ale cadrelor didactice vor fi transmise directorilor de departamente 

împreună cu împreună cu recomandările prevăzute în Anexele nr. 1-3 la Procesul-verbal al 

ședinței.  

 

2. Membrii CEAC Facultate care fac parte și din conducerea Facultății vor discuta cu 

persoanele menționate în Anexa nr. 4 la Procesul-verbal al ședinței despre rezultatele evaluării 

colegiale.  

 

III. Rezultatele autoevaluărilor realizate pentru perioada 2017-2020 

 

CEAC Facultate a decis că, pentru acest an universitar, având în vedere imposibilitatea folosirii 

platformei de evaluare, formularele de autoevaluare transmise de cadrele didactice să fie verificate 

doar sub aspectul corectitudinii calculului punctajului final. CEAC Facultate subliniază că 

autoevaluarea vizează doar perioada de patru ani anterioară transmiterii formularului.  

 



IV. Propuneri privind modificarea Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice, în urma 

autoevaluărilor primite în luna ianuarie a anului 2021 

 

CEAC Facultate va elabora în perioada următoare propuneri privind modificarea Metodologiei, 

având în vedere constatările privind fișele de autoevaluare transmise de cadrele didactice în luna 

ianuarie 2021, precum și observațiile primite de la colegi. 

 

V. Calendarul activităților CEAC Facultate în anul 2021 

 

Ca urmare a unificării metodologiilor de evaluare, CEAC Facultate a stabilit calendarul 

activităților pentru anul 2021, până la finalul anului universitar 2020-2021, având în vedere și cele 

stabilit în cadrul ședinței din 2 aprilie 2020: 

- februarie 2021: finalizarea procesului privind autoevaluarea, evaluarea de către studenți, 

evaluarea colegială; 

- martie - aprilie 2021: finalizarea procedurilor pentru actualizarea planurilor de învățământ 

de la master, conform Metodologiei aplicabile; 

- aprilie-mai 2021: demararea procedurilor pentru evaluarea cadrelor didactice de către 

studenți în semestrul al II-lea al anului universitar în curs. 

- mai-iunie 2021: demararea procedurilor pentru actualizarea materialelor de studiu ID 

evaluate în anul 2018, potrivit Procedurii aplicabile.  

- septembrie 2021: elaborarea raportului anual privind calitatea. 

 

VI. Diverse 

 

1. CEAC Facultate va continua demersurile privind implementarea unei platforme unice în 

care să se înscrie activitățile științifice și de cercetare realizate de cadrele didactice. 

 

2. Revenind la decizia din 23 iunie 2020, CEAC Facultate va analiza propunerea unor 

recomandări privind examinările (iar nu a unui set de reguli). 

 

3. În vederea asigurării respectării cerințelor ARACIS, CEAC Facultate va aviza toate 

modificările aduse planurilor de învățământ de la toate programele de studiu, mai înainte 

de propunerea spre aprobare în Consiliu. 

 

 

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept 

 

Prof. univ. dr. Răzvan Dincă – Decan – Președinte 

 

Conf. univ. dr. Radu Rizoiu – Prodecan – Membru 

 

Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir – Prodecan – Membru 

 

Lector univ. dr. Marilena Ene – Membru 

 

Teodora Maria Balaș – Studentă - Membru 

 


