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RAPORT DIRECTOR DE DEPARTAMENT
Privind evaluarea activităților didactice de către studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism –
Departamentul de Urbanism și Științe Tehnice – pentru semestrele I și II din anul universitar 2020-2021
Pe baza fișelor centralizate ale departamentului pentru semestrele I și II și ale rapoartelor centralizate ale
cadrelor didactice, pentru anul universitar 2020-2021 se pot raporta următoarele aspecte:
PARTICIPARE STUDENȚI
- în semestrul I, participarea studenților a fost semnificativ mai mare decât în semestrul I al anului
universitar precedent, cumulând aproape de trei ori mai multe răspunsuri; o posibilă explicație o
reprezintă activitatea didactică desfășurată exclusiv on-line care a adus o serie de elemente noi în procesul
didactic;
- în semestrul al II-lea participarea studenților a fost comparabilă cu cea a semestrului al II-lea din anul
universitar precedent.
ELEMENTE DE EVALUARE PE DEPARTAMENT
- în evaluarea studenților domină calificativele “foarte bun” și “bun” acestea având procente de peste
70% în ambele semestre raportate;
- se menține o evaluare pozitivă comparativ cu activitatea didactică din anul universitar anterior, chiar
dacă condițiile de desfășurare ale orelor didactice au fost on-line.
ELEMENTE DE EVALUARE PUNCTUALE
- se remarcă în continuare o discrepanță al numărului de răspunsuri, raportate la o disciplină sau alta, sau
la un cadru didactic sau altul. Prin urmare există cadre didactice care la anumite discipline au unul sau
două răspunsuri de evaluare.
EVALUĂRI PROBLEMATICE
- evaluările problematice din ceilalți ani universitari s-au redus ca și pondere. S-a remarcat doar cazul
seminarului de Detalii de arhitectură 1 – an 2, care în semestrul al II-lea a beneficiat de o evaluare mai
puțin pozitivă, comparativ cu media generală a evaluării pe departament.
MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE
- în cadrul ședinței de Departament din data de 4.10.2021, se vor analiza rezultatele procesului de
evaluare și vor avea loc discuții cu responsabilii de discipline și cu restul cadrelor didactice din
departament.
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