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 Incepând cu anul 2008 în USAMV Cluj-Napoca a fost 
implementat sistemul de evaluare a activităţii didactice de către studenţi. 
S-au folosit diverse forme de completare şi colectare a datelor. 

 Pentru anul universitar 2012-2013 s-a folosit formatul printat. Au 
fost implicaţi în distribuirea şi colectarea formularelor decanii de an, 
responsabilii cu calitatea la nivel de departament, respectiv adjuncţii 
acestora. Centralizarea datelor a fost realizată de RACD şi RACD adj. 
Centralizarea datelor la nivel de facultate a fost realizată de 
reprezentanţii cu calitatea la nivelul facultăţii. 

  In continuare sunt prezentate rezultatele obţinute de cadrele 
didactice evaluate în urma activităţii didactice corespunzătoare 
semestrului I al anului universitar 2012-2013, pentru fiecare program de 
studii. S-a determinat valoarea medie obţinută de fiecare cadru didactic 
în urma evaluării activităţii didactice desfăşurate în cadrul fiecărei 
specializări/an de studii. Astfel s-a obţinut numărul cadrelor didactice 
anual, respectiv global pe programul de studii. S-a realizat un studiu 
între rezultatele globale obţinute pentru fiecare grad didactic/an studii 
care şi-a desfăşurat activitatea didactică în cadrul programului de studii 
analizat. 

 Chestionarul aplicat se găseşte pe site-ul DAC 

http://dac.usamvcluj.ro/fisa_studenti.php 

 Conform PO-55  din cadrul Manualului Sistemului Integrat de 
Management al calităţii : 
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« Pentru punctaj cuprins în intervalul 4-5 = calificativ Foarte bine; ceea 
ce înseamnă că sunt îndeplinite cu success toate criteriile din fişa de 
evaluare a activităţii didactice de către studenţi. 

Pentru punctaj cuprins în intervalul 3-4 = calificativ Bine; cadrul 
didactic isi asuma realizarea si indeplinirea unui plan de îmbunătăţire a 
activităţii. 

Pentru punctaj cuprins în intervalul 2-3 = calificativ Suficient; decanul si 
directorul de departament convoaca cadrul didactic si ii solicita un plan 
de imbunatatire a activitatii didactice. I se acorda un timp de indeplinire 
a planului, iar apoi cadrul didactic va face, in fata decanului si a 
directorului de departament o prezentare justificativa a indeplinirii 
obiectivelor cuprinse in planul propus până la următoarea evaluare a 
studenţilor. 

Decanul solicita de la DAC rezultatele detaliate ale cadrului didactic in 
cauza, cuprinse in fisele de evaluare ale activitatii sale didactice de catre 
studenti. 

Pentru punctaj cuprins în intervalul 1-2 = calificativ Insuficient; se 
recomandă un plan de măsuri care constă în: avertisment scris din partea 
decanului facultăţii şi participarea la un program de consiliere a cadrului 
didactic în cadrul Departamentului Pedagogic. 

Daca la repetarea evaluării se obţine acelaşi calificativ, se emite o 
decizie privind sanctionarea cu 10% din salar a cadrului didactic pe 3 
luni. 



 
 

 

Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi în anul universitar 2012-2013 sem
estrul I 

4 
 

Decanul solicita de la DAC rezultatele detaliate ale cadrului didactic in 
cauza, cuprinse in fisele de evaluare ale activitatii sale didactice de catre 
studenti. 

Aceste masuri se aplica daca cadrul didactic are evaluare facută de 
minim ½ din numarul de studenti din anul de studiu respectiv şi dacă 
punctajul respectiv este obtinut in 2 ani consecutivi. »  

Tabel de sinteză al rezultatelor obţinute de fiecare facultate : 

 

Facultate Valoare medie 

Agricultură 4.38 

Horticultură 4.28 

Zootehnie şi Biotehnologii 4.40 

Medicină Veterinară 4.19 

Stiinţa şi Tehnologia Alimentului 4.18 
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Facultatea de Agricultură 

Specializarea Agricultură 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Agricultură în semestrul I al anului universitar 
2012-2013. Au fost evaluate un număr de 34 cadre didactice 
determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat in medie 58.62% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 55.95% din numărul total de studenţi din anul II,  
46.88% din numărul total de studenţi din anul III, 50.56% din numărul 
total de studenţi din anul IV. 

 

 Valori medii 

Grad  didactic     Prep.  
    Asist 
    Sef lucrari 
    Conf. 

4.46 
4.54 
4.31 
4.47 

       Prof. 4.29 
       

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.44, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate:  1 cadru didactic cu grad 
didactic de preparator,  4 cadre didactice cu grad didactic de asistent, 
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13 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 4 cadre didactice cu 
grad didactic de conferenţiar şi 12 cadre didactice cu grad didactic de 
profesor. 
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Specializarea Biologie 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Biologie în semestrul I al anului universitar 
2012-2013. Au fost evaluate un număr de 20 cadre didactice 
determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat 70% din numărul total al studenţilor din anul I, 
78% din numărul total de studenţi din anul II,  50% din numărul total de 
studenţi din anul III. 

 

 Valori medii 

Grad didactic      Asist. 
    Sef lucrari 

4.51 
4.50 

       Conf. 4.42 
       Prof. 4.28 
         

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.44, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 4 cadre didactice cu grad 
didactic de asistent, 10 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 1 
cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 5 cadre didactice cu 
grad didactic de profesor. 
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Specializarea Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi 
industrie alimentară 
 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea EMAIA în semestrul I al anului universitar 
2012-2013. Au fost evaluate un număr de 22 cadre didactice 
determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat majoritatea studenţilor din fiecare an de studii. 

 

 Valori medii 

Grad_didactic      Prep. 4.37 
       Asist. 4.53 
       Sef lucrari 
       Conf. 

4.31 
4.38 

       Prof. 4.10 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.29, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluaţi 1 cadru didactic cu grad didactic 
de preparator, 2 cadre didactice cu grad didactic de asistent, 12 cadre 
didactice cu grad didactic de sef lucrari, 2 cadru didactic cu grad 
didactic de conferenţiar şi 5 cadre didactice cu grad didactic de 
profesor. 
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Facultatea de Horticultură 

Specializarea Horticultură 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Horticultură în semestrul I al anului universitar 
2012-2013. Au fost evaluate un număr de 31 cadre didactice 
determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 13.91% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 63.35% din numărul total de studenţi din anul II,  
19.86% din numărul total de studenţi din anul III, 3.68% din numărul 
total de studenţi din anul IV. 

 

 Valori medii 

Grad_didactic      Asist. 4.57 
       Sef lucrari 4.41 
       Conf. 4.30 
       Prof. 4.14 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.31, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 5 cadre didactice cu grad 
didactic de asistent, 10 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 3 
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cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 13 cadre didactice cu 
grad didactic de profesor. 
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Specializarea Peisagistică 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Peisagistică în semestrul I al anului universitar 
2012-2013. Au fost evaluate un număr de 27 cadre didactice 
determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 25.58% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 16.63% din numărul total de studenţi din anul II,  
15.74% din numărul total de studenţi din anul III, 9.33% din numărul 
total de studenţi din anul III. 

 Valori medii 

Grad_didactic      Asist. 4.73 
       Sef lucrari 4.08 
       Conf. 3.91 
       Prof. 3.87 

 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.02, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 2 cadre didactic cu grad didactic 
de asistent, 12 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 3 cadru 
didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 10 cadre didactice cu grad 
didactic de profesor. 
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Specializarea Silvicultură 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Silvicultură în semestrul I al anului universitar 
2012-2013. Au fost evaluate un număr de 39 cadre didactice 
determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 19.04% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 20.73% din numărul total de studenţi din anul II,  
28.98% din numărul total de studenţi din anul III, 8.28% din numărul 
total de studenţi din anul III. 

 Valori medii 

Grad_didactic      Asist. 4.35 
       Sef lucrari 4.41 
       Conf. 4.35 
       Prof. 4.35 

 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.37, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 10 cadre didactic cu grad 
didactic de asistent, 10 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 8 
cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 11 cadre didactice cu 
grad didactic de profesor. 



 
 

 

Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi în anul universitar 2012-2013 sem
estrul I 

21 
 

 



 
 

 

Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi în anul universitar 2012-2013 sem
estrul I 

22 
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Specializarea Inginerie si Management în Industria Turismului 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Inginerie şi Management în Industria 
Turismului în semestrul I al anului universitar 2012-2013. Au fost 
evaluate un număr de 39 cadre didactice determinate per grad 
didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 50.86% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 78.12% din numărul total de studenţi din anul II,  
61.04% din numărul total de studenţi din anul III. 

 Valori medii 

Grad_didactic      Asist. 4.36 
       Sef lucrari 4.33 
       Conf. 4.13 
       Prof. 4.42 

 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.31, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 2 cadre didactic cu grad didactic 
de asistent, 17 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 3 cadru 
didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 5 cadre didactice cu grad 
didactic de profesor. 
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Specializarea Inginerie Economică în Agricultură 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Inginerie Economică în Agricultură în 
semestrul I al anului universitar 2012-2013. Au fost evaluate un număr 
de 35 cadre didactice determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 62.70% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 39.13% din numărul total de studenţi din anul II,  
25% din numărul total de studenţi din anul III, 50% din numărul total de 
studenţi din anul IV. 

 Valori medii 

Grad_didactic      Asist. 4.45 
       Sef lucrari 4.45 
       Conf. 4.24 
       Prof. 3.96 

 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.32, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 1 cadre didactic cu grad didactic 
de asistent, 19 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 10 cadru 
didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 5 cadre didactice cu grad 
didactic de profesor. 
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Specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi 
Agroturism 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţie 
Publică şi Agroturism în semestrul I al anului universitar 2012-2013. Au 
fost evaluate un număr de 39 cadre didactice determinate per grad 
didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 60.65% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 61.39% din numărul total de studenţi din anul II,  
33.58% din numărul total de studenţi din anul III, 34.28% din numărul 
total de studenţi din anul IV. 

 Valori medii 

Grad_didactic      Asist. 4.59 
       Sef lucrari 4.45 
       Conf. 4.33 
       Prof. 4.05 

Valoarea medie obţinută per specializare este 4.37, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 2 cadre didactic cu grad didactic 
de asistent, 23 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 9 cadru 
didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 5 cadre didactice cu grad 
didactic de profesor. 



 
 

 

Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi în anul universitar 2012-2013 sem
estrul I 

30 
 

 



 
 

 

Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi în anul universitar 2012-2013 sem
estrul I 

31 
 

 



 
 

 

Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi în anul universitar 2012-2013 sem
estrul I 

32 
 

Specializarea Măsurători terestre şi cadastru 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Măsurători terestre şi cadastru în semestrul I 
al anului universitar 2012-2013. Au fost evaluate un număr de 32 cadre 
didactice determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 42.13% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 65.68% din numărul total de studenţi din anul II,  
51.09% din numărul total de studenţi din anul III, 54% din numărul total 
de studenţi din anul IV. 

 Valori medii 

Grad_didactic      Prep. 4.59 
       Sef lucrari 4.32 
       Conf. 4.22 
       Prof. 4.20 

 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.26, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 1 cadre didactic cu grad didactic 
de preparator, 12 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 5 cadru 
didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 14 cadre didactice cu grad 
didactic de profesor. 
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Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 

Specializarea Zootenie 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Zootehnie în semestrul I al anului universitar 
2012-2013. Au fost evaluate un număr de 37 cadre didactice 
determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 56.09% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 59.04% din numărul total de studenţi din anul II,  
40.57% din numărul total de studenţi din anul III, 74.41% din numărul 
total de studenţi din anul IV. 

 
Valori 
medii 

Grad_didactic      
    Asist. 
    Sef lucrari 

 
4.69 
4.66 

       Conf. 4.55 
       Prof. 4.51 
         

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.50, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 6 cadre didactice cu grad 
didactic de asistent, 9 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 7 
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cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 15 cadre didactice cu 
grad didactic de profesor. 
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Specializarea Piscicultură şi Acvacultură 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Piscicultură şi Acvacultură în semestrul I al 
anului universitar 2012-2013. Au fost evaluate un număr de 27 cadre 
didactice determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 56.25% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 70.98% din numărul total de studenţi din anul II,  
66.66% din numărul total de studenţi din anul III, 82.00% din numărul 
total de studenţi din anul IV . 

 Valori medii 

Grad_didactic     Asist. 4.75 
       Sef lucrari 
       Conf. 

4.36 
4.56 

       Prof. 4.53 
  

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.55, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 7 cadre didactice cu grad 
didactic de asistent, 7 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 5 
cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 8 cadre didactice cu 
grad didactic de profesor. 
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Specializarea Biotehnologii Agricole 
 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Biotehnologii Agricole în semestrul I al anului 
universitar 2012-2013. Au fost evaluate un număr de 27 cadre didactice 
determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 70.32% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 47.56% din numărul total de studenţi din anul II,  
57.14% din numărul total de studenţi din anul III, 91.30% din numărul 
total de studenţi din anul IV . 

 Valori medii 

Grad_didactic   
       Asist. 4.30 
       Sef lucrari 
       Conf. 

4.39 
4.29 

       Prof. 4.30 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.35, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 6 cadre didactice cu grad 
didactic de asistent, 6 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 5 
cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 8 cadre didactice cu 
grad didactic de profesor. 
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Specializarea Bitehnologii pentru Industria Alimentară 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Bitehnologii pentru Industria Alimentară în 
semestrul I al anului universitar 2012-2013. Au fost evaluate un număr 
de 30 cadre didactice determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat 75% din numărul total al studenţilor din anul I, 
64.16% din numărul total de studenţi din anul II,  82.32% din numărul 
total de studenţi din anul III, 100% din numărul total de studenţi din 
anul IV . 

 Valori medii 

Grad_didactic       
       Asist. 4.28 

       Sef lucrari 
       Conf. 

4.31 

4.22 

       Prof. 4.39 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.32, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 6 cadre didactice cu grad 
didactic de asistent, 11 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 8 
cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 5 cadre didactice cu 
grad didactic de profesor. 
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Specializarea Bitehnologii Medical Veterinare 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Bitehnologii Medical Veterinare în semestrul I 
al anului universitar 2012-2013. Au fost evaluate un număr de 11 cadre 
didactice determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 85.18% din numărul total al 
studenţilor din anul I. 

 Valori medii 

Grad_didactic       
       Asist. 4.50 

       Sef lucrari 
       Conf. 

4.39 

4.51 

       Prof. 4.23 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.42, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 5 cadre didactice cu grad 
didactic de asistent, 1 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 2 
cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 3 cadre didactice cu 
grad didactic de profesor. 

 
  



 
 

 

Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi în anul universitar 2012-2013 sem
estrul I 

48 
 

 



 
 

 

Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi în anul universitar 2012-2013 sem
estrul I 

49 
 

 

  



 
 

 

Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi în anul universitar 2012-2013 sem
estrul I 

50 
 

Facultatea de Medicină Veterinară 

Specializarea Medicină Veterinară – limba română 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Medicină Veterinară – limba română în 
semestrul I al anului universitar 2012-2013. Au fost evaluate un număr 
de 99 cadre didactice determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 40.26% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 23.42% din numărul total de studenţi din anul II,  
33.25% din numărul total de studenţi din anul III, 38.36% din numărul 
total de studenţi din anul IV, 47.01% din numărul total de studenţi din 
anul V, 64.95% din numărul total de studenţi din anul VI. 

 

 Valori medii 

Grad_didactic      Asist. 4.36 
       Sef lucrari 4.29 
       Conf. 4.14 
       Prof. 4.19 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.25, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 8 cadre didactice cu grad 
didactic de asistent, 45 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 
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21 cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 18 cadre didactice 
cu grad didactic de profesor. 
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Specializarea Medicină Veterinară – limba engleză 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Medicină Veterinară – limba engleză în 
semestrul I al anului universitar 2012-2013. Au fost evaluate un număr 
de 43 cadre didactice. 

La evaluări au participat în medie 71.8% din numărul total al studenţilor 
din anul I, 67.5% din numărul total de studenţi din anul II,  82.25% din 
numărul total de studenţi din anul III, 79.5% din numărul total de 
studenţi din anul IV, 67.62% din numărul total de studenţi din anul V. 

 

 Valori medii 

Grad_didactic      Asist. 3.97 
       Sef lucrari 4.20 
       Conf. 3.94 
       Prof. 4.00 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.13, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 5 cadre didactice cu grad 
didactic de asistent, 30 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 7 
cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 1 cadre didactice cu 
grad didactic de profesor. 
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Facultatea de Stiinţa şi Tehnologia Alimentului 

Specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole în 
semestrul I al anului universitar 2012-2013. Au fost evaluate un număr 
de 20 cadre didactice determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 88.85% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 92.85% din numărul total de studenţi din anul II,  
81.48% din numărul total de studenţi din anul III, 66.92% din numărul 
total de studenţi din anul IV. 

 

 Valori medii 

Grad_didactic      Asist. 4.33 
       Sef lucrari 4.24 
       Conf. 4.20 
       Prof. 4.10 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.22, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 4 cadre didactice cu grad 
didactic de asistent, 8 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 4 
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cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 4 cadre didactice cu 
grad didactic de profesor. 
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Specializarea Controlul şi Expertiza produselor alimentare 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Controlul şi Expertiza produselor alimentare în 
semestrul I al anului universitar 2012-2013. Au fost evaluate un număr 
de 24 cadre didactice determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 100% din numărul total al studenţilor 
din anul I, 65.34% din numărul total de studenţi din anul II,  78.46% din 
numărul total de studenţi din anul III, 40.24% din numărul total de 
studenţi din anul IV. 

 

 Valori medii 

Grad_didactic      Asist. 4.51 
       Sef lucrari 4.38 
       Conf. 4.36 
       Prof. 4.08 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 4.35, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 4 cadre didactice cu grad 
didactic de asistent, 12 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 4 
cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 4 cadre didactice cu 
grad didactic de profesor. 
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Specializarea Ingineria produselor alimentare 

Rezultatele obţinute la evaluările cadrelor didactice de către studenţi. 
Aceste date se referă la cadrele didactice care au susţinut activităţi 
didactice la specializarea Ingineria produselor alimentare în semestrul I 
al anului universitar 2012-2013. Au fost evaluate un număr de 7 cadre 
didactice determinate per grad didactic/an de studiu. 

La evaluări au participat în medie 88.87% din numărul total al 
studenţilor din anul I, 82.14% din numărul total de studenţi din anul II,  
81.81% din numărul total de studenţi din anul III. 

 

 Valori medii 

Grad_didactic      Asist. 4.87 
       Sef lucrari 3.51 
       Conf. 3.96 
       Prof. 3.85 

 
Valoarea medie obţinută per specializare este 3.98, adică se încadrează 
în intervalul maxim de satisfacţie.  

La această specializare au fost evaluate 1 cadre didactice cu grad 
didactic de asistent, 1 cadre didactice cu grad didactic de sef lucrari, 2 
cadru didactic cu grad didactic de conferenţiar şi 3 cadre didactice cu 
grad didactic de profesor. 
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