
 
 
 
RAPORT SINTETIC PRIVIND EVALUAREA, DE CĂTRE MASTERANZI, A CADRELOR DIDACTICE 

CARE AU DESFĂȘURAT ACTIVITĂȚI LA PROGRAMELE DE MASTER 
ALE FACULTĂȚII DE DREPT, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020 
 
 
1. Prezentul Raport este redactat pe baza chestionarelor privind evaluarea cadrelor 
didactice care au desfășurat activități în semestrul I la cele 11 programe de master ale 
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 masteranzilor pe platforma ADMA și pe grupurile 
specifice de pe rețelele sociale. 
 
3. Chestionarele au fost completate în perioada 06.01.-19.01.2020. Numărul total de 
răspunsuri a fost de 154, fiind evaluate 27 de cadre didactice (mai exact, 27 cadre didactice 
alocate unei discipline, întrucât unele cadre didactice predau la mai multe programe de 
master). Pentru mai multe programe de master nu s-au înregistrat răspunsuri. Față de 
numărul mic de respondenți, este recomandat ca reprezentanții studenților să transmită de 
mai multe ori către masteranzi rugămintea de completare a chestionarelor pe parcursul 
perioadei de evaluare, iar directorii de master să-și intensifice eforturile în scopul asigurării 
unor evaluări valabile. 
 
4. Datele obținute de la masteranzi au fost prelucrate în perioada 30.01-05.02.2020, iar în 
perioada 06-20.02.2020 au fost completate fișele sintetice pentru fiecare cadru didactic. 
 
5. Media tuturor punctajelor acordate a fost de 4.18, aceasta variind de la 1.60 (master 
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză) – dar 
unde s-a înregistrat un singur răspuns corect) la 5 (master Dreptul muncii, relații de muncă și 
industriale, cu două răspunsuri însă). 
 
6. Principalele date cu caracter general, care arată punctaje bune la toate criteriile de 
evaluare, dar în special în ceea ce privește respectul în dialogul cu studenții (întocmai ca în 
semestrele precedente) și claritatea limbajului folosit de cadrul didactic pot fi rezumate în 
următorul tabel: 
 



Respectӑ planificarea  4,52 

Claritatea cerinţelor privind evaluarea 4,17 

Claritatea limbajului folosit de cadrul didactic 
4,47 

Caracter sistematic al explicațiilor 4,33  

Folosirea eficientă a timpului  4,09 

Încurajarea punctelor de vedere 4,26 

Atractivitatea prezentărilor 3,85 

Respect în dialogul cu studenții 4,63 

Dezvoltarea profesionalӑ a studentului în urma acestei activitӑţi didactice 4,05 

Stil de prezentare 
3,96 

    
5. Media evaluărilor pentru fiecare master și numărul de răspunsuri sunt redate în acest 
tabel: 

Program de master Medie 
punctaje 

Nr. 
răspunsuri 

Procent din 
totalul de 
răspunsuri 

Achiziții publice, concesiuni, 
parteneriat public-privat 

4,5 
 

5 3,25% 

Master profesional de drept 
european și internațional al 
afacerilor (în limba franceză) 

1,6 1 0,65% 

Dreptul urbanismului și al amenajării 
teritoriului 

- 0 0% 

Arbitrajul internațional (în limba 
engleză) 

- 0 0% 

Dreptul afacerilor - 0 0% 

Carieră judiciară 4,967 
 

7 4,55% 

Dreptul muncii 5 2 1,30% 

Dreptul Uniunii Europene 4,256 
 

32 20,78% 

Științe penale 4,052 
 

68 44,16% 

Drept internațional public 4,690 13 8,44% 

Drept privat 4,422 26 16,88% 

 
6. Rezultatele pentru fiecare cadru didactic, însoțite de comentariile aferente, au fost 
transmise Directorului de Departament și persoanei evaluate după finalizarea sesiunii de 
examene a semestrului universitar în curs.  
 
7. Prezentul Raport a fost adoptat de Comisia de Evaluare 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 31 martie 2020.  
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