
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
FACULTATEA DE AUTOMATIC Ă, CALCULATOARE ŞI ELECTRONIC Ă 
 

FIŞĂ 
de evaluare a opiniei studenŃilor faŃă de activitatea didactică din  

SEMESTRUL I  al anului universitar 2010-2011 
Disciplina:……………………………………………………………………. 
Titular curs:………… ……………………………………………………….. 

 
Nota 1. Care este gradul Dvs. de frecvenŃă la activităŃile didactice din acest semestru la această disciplină?  
1: 0-10%; 2: 10-20%; 3:20-30%; 4: 30-40%; 5: 40-50%; 6: 50-60%; 7: 60-70%; 8: 70-80%; 9: 80-90%; 10: 90-100% 

Nota 2. Care este gradul de frecvenŃă al cadrului didactic la această disciplină? 
1: 0-10%; 2: 10-20%; 3:20-30%; 4: 30-40%; 5: 40-50%; 6: 50-60%; 7: 60-70%; 8: 70-80%; 9: 80-90%; 10: 90-100% 
Nota 3. Prelegerile cursurilor au fost prezentate într-o succesiune logică? 
De la 1: “Foarte prost“ până la 10: “Excelent“ 

Nota 4. Cadrul didactic induce studenŃilor motiva Ńia de a învăŃa? 
De la 1. “Deloc“ până la 10: “Foarte puternic“ 
Nota 5. NoŃiunile prezentate sunt explicate în mod clar? 
De la 1. “ExplicaŃie extrem de neclară“ până la 10: “ExplicaŃie foarte clară“  

Nota 6. Cadrul didactic prezintă în mod atractiv subiectele abordate? 
De la 1. “Complet neatractiv“ până la 10: “Foarte atractiv“  

Nota 7. Vă satisface modul în care cadrul didactic interacŃionează şi comunică cu studenŃii? 
De la 1. “Extrem de puŃin“ până la 10: “Foarte mult“ 

Nota 8. Cum apreciaŃi impactul acestei discipline asupra pregătirii Dvs. profesionale? 
De la 1. “Inexistent“ până la 10: “Foarte puternic“  

Nota 9. Bibliografia recomandată este accesibilă şi folositoare? 
De la 1. “Complet nefolositoare“ până la 10: “Foarte folositoare“  

Nota 10. Cum apreciaŃi din punct de vedere moral prestaŃia cadrului didactic de la această disciplină? 
De la 1. “În acest semestru, am avut personal cel puŃin o problemă de acest tip pe care am rezolvat-o ilegal” 2. “În acest semestru, am avut personal 
cel puŃin o problemă de acest tip care m-a afectat direct”  3. “În acest semestru, am avut personal cel puŃin o problemă de acest tip pe care am reuşit să 
o evit legal” 4. “În acest semestru, am constatat direct că unii colegi au avut probleme de acest tip“ 5. “În acest semestru, am constatat o atitudine 
vădit părtinitoare faŃă de anumiŃi colegi“ 6. “În acest semestru, am constatat o lipsă de consecvenŃă în aplicarea cerinŃelor regulamentare“ 7. “În acest 
semestru, am constatat o prestaŃie corespunzătoare, din punct de vedere moral, a cadrului didactic“ 8. “În acest semestru, am constatat o prestaŃie 
bună, din punct de vedere moral, a cadrului didactic“ 9. “În acest semestru, am constatat o prestaŃie foarte bună, din punct de vedere moral, a cadrului 
didactic“ 10. “În acest semestru, am constatat o prestaŃie ireproşabilă, din punct de vedere moral, a cadrului didactic“. 
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 Acest formular este anonim, confidenŃial, se bazează pe participare voluntară şi se referă numai la disciplina 
precizată. 


