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1. Cadrul general  

Prezentul Raport sintetic este redactat pe baza chestionarelor privind evaluarea cadrelor 

didactice de către studenți, care au desfășurat activități de predare la nivel de licență în 

semestrul I, în conformitate cu Metodologia proprie de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale personalului didactic din cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport  

(DEFS) al Universității din București. 

Procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți s-a desfășurat în perioada 05-

20 ianuarie 2022, studenții fiind invitați să completeze chestionarele online de tip Google 

Forms. Evaluarea s-a efectuat în mod complet anonim.  

Conform Metodologiei, evaluarea a vizat toate cadrele didactice titulare, care au avut 

activități didactice de curs și lecții practice la disciplina Educație fizică la nivel de licență din 

cadrul facultăților Universității din București.  

Fiecare cadru didactic are acces la rezultatele evaluării proprii, inclusiv la comentariile 

în format liber, detaliate pe discipline de studiu, pentru analiză și măsuri de îmbunătățire a 

activității.  

2. Prezentarea rezultatelor evaluării  

Au fost evaluate 14 cadre didactice titulare din departament, care au predat în semestrul 

I activități specifice pe discipline sportive, de către un număr de 652 de studenți, preponderent 

din anul I de studii, conform tabelului de mai jos: 

 

 

 

 



 
Nr. crt. Facultatea Nr. studenți respondenți 

1 Administrație și Afaceri 151 

2 Biologie 13 

3 Chimie 8 

4 Drept 5 

5 Filosofie 1 

6 Fizică 32 

7 Geografie 37 

8 Geologie și geofizică 3 

9 Istorie 13 

10 Jurnalism și științele comunicării 2 

11 Limbi străine 141 

12 Litere 96 

13 Matematică și Informatică 83 

14 Psihologie și științele educației 52 

15 Sociologie și asistență social 5 

16 Științe politice 7 

17 Teologie ortodoxă 3 

TOTAL studenți respondenți 652 

 

3. Comentarii în format liber 

Comentariile în format liber reprezintă un reper important al percepției studenților 

asupra calității procesului didactic în cadrul DEFS. Studenții sunt încurajați să formuleze 

comentarii, tocmai pentru a avea o imagine cât mai bună asupra opiniei lor și pentru a putea lua 

măsuri acolo unde se impune.  

Fie că au fost pozitive sau negative, comentariile în număr de 224, au fost analizate de 

CEACD cu seriozitate pentru fiecare cadru didactic în parte, cu elaborarea unor recomandări 

dacă a fost necesar.  

 



 
4. Prezentarea rezultatelor evaluării 

Din analiza informațiilor statistice s-a observat că marea majoritate a evaluărilor a 

provenit de la studenți cu prezența la lecțiile de educație fizică declarată peste 75%, ceea ce 

arată că opiniile au fost exprimate în urma participării efective la lecții.  

La toate cele 9 întrebări din chestionar, studenții au răspuns cu nota 5 (maximum) în 

proporție cuprinsă între 82,4% și 93,3%, ceea ce reflectă un grad ridicat de satisfacție privind 

desfășurarea procesului didactic de către profesorii DEFS. 

Media tuturor punctajelor acordate a fost de 43,90, acestea variind de la 41,4 la 44,7  

din maximum 45 de puncte, ceea ce se traduce prin calificativul Foarte Bine (4,5-5) în 

proporție de 100% de către toate cadrele didactice evaluate (calificative între 4,60 – 4,97). 

Rezultatele evaluării, însoțite de comentariile aferente, precum și fișa centralizatoare au 

fost transmise fiecărui cadru didactic evaluat. 

Prezentul Raport a fost adoptat de Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a DEFS 

(CEACD) la data de 10 februarie 2022.  
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