
 
 
 

RAPORT SINTETIC PRIVIND EVALUAREA, DE CĂTRE STUDENȚI, A CADRELOR DIDACTICE 
CARE AU DESFĂȘURAT ACTIVITĂȚI LA ANUL II - ID 

AL FACULTĂȚII DE DREPT, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020 

 
 
1. Prezentul Raport este redactat pe baza chestionarelor privind evaluarea cadrelor 
didactice care au desfășurat activități în semestrul II la anul II – învățământ la distanță al 
Facultății de Drept, în conformitate cu art. 8 din Metodologia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul Facultății de 
Drept a Universității din București. 
 
2. Chestionarele au fost transmise studenților pe platforma ADMA și pe grupurile specifice 
de pe rețelele sociale.  
 
3. Chestionarele au fost completate în perioada 18-31.05.2020. Numărul total de 
răspunsuri a fost de 91, fiind evaluate 21 cadre didactice.  
 
4. Datele obținute de la studenți au fost prelucrate în perioada 02-09.06.2020, iar în 
perioada 10-23.06.2020 au fost completate fișele sintetice pentru fiecare cadru didactic.   
 
5. Media tuturor punctajelor acordate a fost de 4.325, acestea variind de la 1.583 la 5.  

 
6. Față de semestrul II al anului universitar 2018-2019, numărul de răspunsuri a crescut de 
trei ori, ca urmare a intensificărilor eforturilor studenților în distribuirea chestionarului de 
evaluare. Numărul de răspunsuri rămâne totuși mic comparativ cu alți ani de studiu și în 
special cu evaluările efectuate pentru învățământul cu frecvență; de aceea, doar o mică 
parte dintre evaluări au întrunit numărul minim prevăzut în Metodologia de evaluare pentru 
valabilitatea evaluării. Evaluările valabile potrivit Metodologiei indică, după caz, mulțumirea 
studenților ori sugestii de îmbunătățire a activității didactice.  
 
7. Activitatea desfășurată online în perioada 11 martie 2020 – sfârșitul semestrul al II-lea a 
fost de asemenea evaluată în cadrul chestionarelor, studenții apreciind, în general, 
modalitatea de efectuare a activităților didactice. 
 
8. Rezultatele pentru fiecare cadru didactic, însoțite de comentariile aferente și 
recomandările Comisiei, precum și fișa centralizatoare au fost transmise Directorului de 



Departament, persoanei evaluate și, după caz, celorlalte persoane prevăzute în 
Metodologie, după finalizarea sesiunii de examene a semestrului universitar în curs.   
 
9. Comentariile studenților pentru fiecare cadru didactic vor fi avute în vedere în mod 
individual de Directorul de Departament și cadrul didactic evaluat, potrivit art. 8 alin. (14) din 
Metodologia de evaluare. 
 
10. Prezentul Raport a fost adoptat de Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a 
Facultății de Drept în temeiul art. 8 din Metodologia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul Facultății de 
Drept a Universității din București, la data de 7 iulie 2020.  
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