
 

 

 

 
PROCES-VERBAL 

al ședinței CEAC Facultate din data de 08.03.2022 

 

La data de 08.03.2022, a avut loc ședința CEAC Facultate, desfășurată prin intermediul platformei 

Google Meet Video. La ședință au participat prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ - Decan - Președinte, 

prof. univ. dr. Radu-Alexandru RIZOIU - Prodecan, membru, conf. univ. dr. Andra-Roxana 

TRANDAFIR - Prodecan, membru, Dragoș-Andrei NICOLAE - student, anul III - ÎF - membru. 

Mihai-Marian BADEA  - student, anul III - ID - membru. Dna. lect. univ. dr. Marilena ENE, 

membru i-a acordat mandat doamnei conf. univ. Andra-Roxana TRANDAFIR.  

 

În cadrul întâlnirii au fost discutate următoarele aspecte: 

 

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

universitar 2021-2022, 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.  

 

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

 

II. Rezultatele evaluărilor colegiale realizate pentru anul 2022, în legătură cu care a fost adoptată 

decizia ca fișele de evaluare ale cadrelor didactice să fie fi transmise directorilor de departamente 

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

 

III. Rezultatele autoevaluărilor realizate pentru perioada 2018-2021 

 

CEAC Facultate a decis că, și 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.  
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