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1. Preambul
Având în vedere obligaţiile impuse în virtutea legii şi a standardelor şi indicatorilor de
performanţă impuşi, raportul conturează modul în care Facultatea de Ştiinţe răspunde
cerinţelor privind asigurarea calităţii învăţământului superior.
2. Direcţiile de activitate ale Subcomisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
în anul universitar 2014 – 2015
Subcomisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Facultăţii de Ştiinţe a fost
aprobată în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe din 18.01.2013, cu următoarea structură:
- Preşedinte: Conf. univ. dr. Bănăduc Angela, Decanul Facultăţii de Ştiinţe;
- Membri:
Conf. univ. dr. Bucur Amelia, reprezentant al cadrelor didactice ;
Lect. univ. dr. Costea Marioara, reprezentant al cadrelor didactice;
Hoza Olivia, reprezentant al studenţilor;
Inf. Rotariu Sorin, manager SC VISMA SA, reprezentant al angajatorilor.
2.1. Creşterea calităţii procesului educaţional. Organizarea modulară a
activităţilor didactice
Conform obiectivelor strategice ale Universităţii, Comisiei pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii, Direcţiei pentru asigurarea Calităţii, Comisiei de Învăţământ şi
Asigurarea Calităţii Educaţiei din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Subcomisia
pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii a Facultăţii de Ştiinţe, a urmărit menţinerea
echilibrului între activităţile de predare – învăţare – cercetare, activităţile care pregătesc
integrarea în piaţa muncii a absolvenţilor şi activităţile terţiare.
Din acest punct de vedere, planurile de învăţământ au fost optimizate la începutul
anului universitar 2014 – 2015 pentru a fi racordate mai mult la nevoile pieţei muncii. De
asemenea, au fost actualizate fişele disciplinelor pentru toţi anii de studiu şi au fost pregătite
cursuri atractive care folosesc tehnologia modernă (videoproiector, internet). Viziunea a fost
una pragmatică în sensul echilibrării raportului dintre teoretic şi aplicativ.
Potrivit standardelor ARACIS, Subcomisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii s-a
îngrijit ca toate cadrele didactice să ofere consultaţii săptămânal, atât la sediul facultăţii cât şi
pe internet (prin corespondenţă pe e-mail).
La sfârşitul sesiunilor de examene, promovabilitatea studenţilor a fost mulţumitoare.
Începând din anul universitar 2014 – 2015 la toate specializările din cadrul Facultăţii
de Ştiinţe a fost adoptat sistemul modular de învăţământ, sistem aprobat în şedinţa Consiliului
Facultăţii de Ştiinţe din 12.09.2014. Fiecare semestru este alcătuit din două module a câte 7
săptămâni cu 3-4 discipline, după fiecare modul urmând o sesiune de examene aferente
disciplinelor din modul.
Evaluarea de către cadre didactice a utilităţii organizării în sistem modular în
cadrul Facultăţii de Ştiinţe, analizată prin aplicarea de chestionare şi interpretarea
răspunsurilor respondenţilor, a avut următoarele rezultate:
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Cadrele didactice implicate în programul modular au apreciat într-o proporţie foarte mare, de
aproape 80 %, că acest sistem este adecvat formării profesionale a studenţilor. De asemenea,
mai mult de 75 % dintre cadrele didactice consideră că sistemul modular dezvoltă competenţe
practice, reprezintă o bază suficientă pentru updatarea continuă a cunoştinţelor şi
competenţelor şi oferă competenţe necesare integrării viitoare la locul de muncă.
Evaluarea de către studenţi a programelor de licenţă şi master organizate în sistem
modular în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, analizată prin aplicarea de chestionare şi interpretarea
răspunsurilor respondenţilor, a avut următoarele rezultate:
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Studenţii au fost selectaţi de la toate specializările după cum urmează:

Studenţii au apreciat pe o scară Likert de la 1 la 4, cu un punctaj de peste 3, că relaţia
cu personalul didactic auxiliar, cu secretariatele facultăţii, organizarea site-ului facultăţii,
reţelele sociale, îndrumarea oferită de personalul didactic, sistemul de notare şi calitatea
predării sunt bune şi foarte bune. În ceea ce priveşte organizarea programelor de studii în
ansamblu, a materialelor didactice şi suportul logistic al sălilor de curs şi laborator
răspunsurile respondenţilor la chestionarele aplicate au fost între 2,5 şi 3, ceea ce reflectă un
nivel bun dar care ar putea fi îmbunătăţit prin noi dotări de laborator şi achiziţia de softuri mai
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performante. De asemenea la modul de întocmire a orarului ar trebui să se ţină seama şi mai
mult de necesităţile studenţilor şi de pauza de masă de la prânz.
Nivelul propriu de competenţe dobândit în urma parcurgerii programului în sistem
modular este perceput de către studenţi ca bun şi foarte bun. Un procent de 71,6 % din
studenţi apreciază că sistemul modular este adecvat formării lor profesionale.
În concluzie, considerăm că sistemul modular poate contribui la creşterea eficienţei
actului didactic, îmbunătăţirea frecvenţei studenţilor la activităţile didactice, creşterea
promovabilităţii şi la eficientizarea utilizării spaţiilor de învăţământ, în special a sălilor de
laborator.
2.2.Resurse umane. Corpul profesoral şi administrativ
Strategia managerială în materie de personal este ca toate cadrele didactice şi
administrative să fie profesioniste, responsabilizate în atingerea obiectivelor Facultăţii de
Ştiinţe şi motivate, prin respecul cu care sunt tratate la locul de muncă, prin recunoaşterea
meritelor, prin climatul din facultate. Managementul este participativ, punându-se accent pe
implicarea tuturor în luarea deciziilor.
Decanatul Facultăţii de Ştiinţe a coordonat corespunzător şi activitatea secretariatului
urmărindu-se evidenţa studenţilor, gestionarea actelor de studii, o foarte bună legătură cu
studenţii pentru rezolvarea cu promptitudine şi profesionalism a problemelor curente.
În cadrul Facultăţii de Ştiinţe au fost realizate evaluări ale studenţilor pentru cadrele
didactice implicate în programele de studiu.
Evaluarea din partea studenţilor a relevat faptul că aceştia apreciază în mod pozitiv
activitatea didactică, predarea cursurilor, seminariilor şi laboratoarelor fiind conforme
cerinţelor pieţei de muncă şi necesităţilor studenţilor. Evaluarea de către studenţi a fost
realizată înainte de sesiunea de examene pentru cadrele didactice implicate în programele de
studiu aflate în evaluare. În cele ce urmează prezentăm interpretarea rezultatelor obţinute prin
evaluarea individuală a cadrelor didactice implicate în programele de studii.
Chestionarele au răspunsuri complete referitoare la următorii itemi:
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Prelucrarea datelor s-a realizat prin acordarea unui punctaj de la 1 la 5 pentru scala de
apreciere: în foarte mică măsură (1 p) – în foarte mare măsură (5 p). Chestionarele au fost
centralizate pe cadru didactic şi pe departament. S-au calculat pentru fiecare cadru didactic o
medie pe fiecare item şi o medie generală.
2.2.1. Evaluarea din partea studenţilor pentru cadrele didactice implicate în
programul de studiu INFORMATICĂ
Evaluarea din partea studenţilor din anul I, respectiv II de studii.
Perioada de evaluare: 8 – 20 iunie 2015
Cadre didactice evaluate: 5 +8 cadre didactice.
Număr respondenţi: Fiecare cadru didactic a fost evaluat de mai mulţi studenţi.
Numărul de respondenţi este diferit de la un cadru didactic la altul, fiind cuprins între
3 şi 18 studenţi.
Rezultatele evaluării studenţilor din anul I sunt:

Media generală pe cadru didactic variază între 2,250 şi 5,00. Dintre cadrele didactice
evaluate de studenţi 2 (40 % ) au obţinut punctaje foarte mari (între 4,5 – 4,95), 1 (20 %) a
obţinut punctaj mare (între 4 şi 4,49), 1 cadru didactic (20 %) a obţinut punctaj mediu (3,5 –
4) şi 2 cadre didactice au obţinut sub 3 puncte.
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Rezultatele evaluării studenţilor din anul II sunt:

Media generală pe cadru didactic variază între 1,667 şi 5,00. Dintre cadrele didactice
evaluate de studenţi 5 (62,5 % ) au obţinut punctaje foarte mari (între 4,5 – 4,95), 1 cadru
didactic (12,5 %) a obţinut punctaj mediu (3,5 – 4) iar 2 cadre didactice au obţinut sub 3
puncte.
Concluzii:
Punctajul mediu mare şi foarte mare obţinut de majoritatea cadrelor didactice indică
indică o omogenitate a grupului şi o percepţie bună şi foarte bună în ceea ce priveşte calitatea
actului didactic şi raportul cadrelor didactice cu studenţii (a se vedea fişele cadrelor
didactice).
În urma analizei chestionarelor de evaluare a activităţii cadrelor didactice de către
studenţii de la specializarea Informatică se desprind următoarele concluzii:
- calitatea predării este bună şi foarte bună, profesorii prezintă clar obiectivele
cursurilor/lucrărilor practice, informaţiile sunt structurate, corecte, logice, clar prezentate şi
fixate;
- actul predării este susţinut de mijloace moderne de predare şi de suporturi de curs şi
laborator bine structurate şi cu un conţinut ştiinţific corespunzător;
- modul de predare reflectă competenţă şi profesionalism;
- cadrele didactice fac apel la exemple şi studii de caz uşor accesibile pentru
argumentarea teoriei şi evidenţiază caracterul aplicativ al disciplinei;
- timpul acordat procesului de predare este respectat şi eficient utilizat;
- cerinţele şi criteriile de evaluare sunt clar precizate de cadrele didactice;
- cadrele didactice sunt obiective în evaluare;
- cadrele didactice prezintă interes şi entuziasm în predare în cea mai mare parte;
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- marea majoritate a cadrelor didactice interacţionează cu studenţii, sunt receptivi la
ideile acestora, le stimulează gândirea şi le acceptă confruntările cu argumente şi transmit un
sentiment de încredere şi siguranţă în profesie;
- studenţii apreciază în mare parte manierele şi comportamentul academic al cadrelor
didactice;
Recomandări:
- Revizuirea programelor analitice, a fişelor disciplinelor şi respectarea programei
analitice;
- Utilizarea de softuri moderne, de cât mai mare performanţă;
- Punctualitate şi folosirea eficientă a timpului dedicat activităţilor didactice;
- Implicarea studenţilor în proiecte de cercetare şi susţinerea şi îndrumarea acestora
pentru participarea la sesiuni ştiinţifice studenţeşti;
-Identificarea şi prezentarea aspectelor aplicative ale informaţiilor/disciplinelor,
stabilirea permanentă a legăturii dintre teorie şi practică;
- Stimularea studenţilor şi implicarea lor în actul predării prin încurajarea întrebărilor,
discuţiilor şi a analizelor critice;
- Perfecţionarea abilităţii de comunicare cu studenţii prin crearea sentimentului de
respect faţă de student, stimularea emoţiilor pozitive, a gândirii, a încrederii în propriile forţe
şi dezvoltarea capacităţii de performanţă;
- Promovarea unei atitudini corecte şi adecvate faţă de studenţi, crearea sentimentului
de utilitate prin împărtăşirea ideilor studenţilor şi a experienţelor personale a acestora;
- Utilizarea unor mijloace moderne în predare în scopul creşterii atractivităţii;
- Realizarea de aplicaţii practice, încheierea de contracte cu instituţii de specialitate în
care studenţii să efectueze stagii de practică şi să pună în aplicare cunoştinţele dobândite.

2.2.2. Evaluarea din partea studenţilor pentru cadrele didactice implicate în
programul de studiu MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Evaluarea din partea studenţilor din anul I, respectiv II de studii.
Perioada de evaluare: 8 – 20 iunie 2015
Cadre didactice evaluate: 7 + 7 cadre didactice.
Număr respondenţi: Fiecare cadru didactic a fost evaluat de mai mulţi studenţi.
Numărul de respondenţi este diferit de la un cadru didactic la altul, fiind cuprins între
3 şi 10 studenţi.

Rezultatele evaluării studenţilor din anul I sunt:
Media generală pe cadru didactic variază între 2,700 şi 5,00. Dintre cadrele didactice
evaluate de studenţi 3 (43 % ) au obţinut punctaje foarte mari (între 4,5 – 4,95), 3 (43 %) a
obţinut punctaj mare (între 4 şi 4,49) şi 1 cadru didactic (14 %) a obţinut punctaj mediu (3,5 –
4):
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Rezultatele evaluării studenţilor din anul II sunt:

Media generală pe cadru didactic variază între 4,667 şi 5,00. Toate cadrele didactice
evaluate de studenţi 7 (100 % ) au obţinut punctaje foarte mari (între 4,5 – 4,95).
Concluzii:
Punctajul mediu mare şi foarte mare obţinut de majoritatea cadrelor didactice indică
indică o omogenitate a grupului şi o percepţie bună şi foarte bună în ceea ce priveşte calitatea
actului didactic şi raportul cadrelor didactice cu studenţii (a se vedea fişele cadrelor
didactice).
În urma analizei chestionarelor de evaluare a activităţii cadrelor didactice de către
studenţii de la specializarea Informatică se desprind următoarele concluzii:
- calitatea predării este bună şi foarte bună, profesorii prezintă clar obiectivele
cursurilor/lucrărilor practice, informaţiile sunt structurate, corecte, logice, clar prezentate şi
fixate;
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- actul predării este susţinut de mijloace moderne de predare şi de suporturi de curs şi
laborator bine structurate şi cu un conţinut ştiinţific corespunzător;
- modul de predare reflectă competenţă şi profesionalism;
- cadrele didactice fac apel la exemple şi studii de caz uşor accesibile pentru
argumentarea teoriei şi evidenţiază caracterul aplicativ al disciplinei;
- timpul acordat procesului de predare este respectat şi eficient utilizat;
- cerinţele şi criteriile de evaluare sunt clar precizate de cadrele didactice;
- cadrele didactice sunt obiective în evaluare;
- cadrele didactice prezintă interes şi entuziasm în predare în cea mai mare parte;
- marea majoritate a cadrelor didactice interacţionează cu studenţii, sunt receptivi la
ideile acestora, le stimulează gândirea şi le acceptă confruntările cu argumente şi transmit un
sentiment de încredere şi siguranţă în profesie;
- studenţii apreciază în mare parte manierele şi comportamentul academic al cadrelor
didactice;
Recomandări:
- Revizuirea programelor analitice, a fişelor disciplinelor şi respectarea programei
analitice;
- Utilizarea de softuri moderne, de cât mai mare performanţă;
- Punctualitate şi folosirea eficientă a timpului dedicat activităţilor didactice;
- Implicarea studenţilor în proiecte de cercetare şi susţinerea şi îndrumarea acestora
pentru participarea la sesiuni ştiinţifice studenţeşti;
-Identificarea şi prezentarea aspectelor aplicative ale informaţiilor/disciplinelor,
stabilirea permanentă a legăturii dintre teorie şi practică;
- Stimularea studenţilor şi implicarea lor în actul predării prin încurajarea întrebărilor,
discuţiilor şi a analizelor critice;
- Perfecţionarea abilităţii de comunicare cu studenţii prin crearea sentimentului de
respect faţă de student, stimularea emoţiilor pozitive, a gândirii, a încrederii în propriile forţe
şi dezvoltarea capacităţii de performanţă;
- Promovarea unei atitudini corecte şi adecvate faţă de studenţi, crearea sentimentului
de utilitate prin împărtăşirea ideilor studenţilor şi a experienţelor personale a acestora;
- Utilizarea unor mijloace moderne în predare în scopul creşterii atractivităţii;
- Realizarea de aplicaţii practice, încheierea de contracte cu instituţii de specialitate în
care studenţii să efectueze stagii de practică şi să pună în aplicare cunoştinţele dobândite.

2.2.3. Evaluarea din partea studenţilor pentru cadrele didactice implicate în
programul de master MATEMATICĂ INFORMATICĂ APLICATĂ
Perioada de evaluare: 2015
Cadre didactice evaluate: 5 cadre didactice.
Număr respondenţi: Fiecare cadru didactic a fost evaluat de mai mulţi studenţi.
Numărul de respondenţi este de 3 studenţi.
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Rezultatele evaluării studenţilor din anul I sunt:

Media generală pe cadru didactic variază între 2,667 şi 5,00. Dintre cadrele didactice
evaluate de studenţi 4 (80 % ) au obţinut punctaje foarte mari (între 4,5 – 4,95) şi 1 cadru
didactic a obţinut sub 3,5 puncte.

Concluzii:
Punctajul mediu mare şi foarte mare obţinut de majoritatea cadrelor didactice indică
indică o omogenitate a grupului şi o percepţie bună şi foarte bună în ceea ce priveşte calitatea
actului didactic şi raportul cadrelor didactice cu studenţii (a se vedea fişele cadrelor
didactice).
În urma analizei chestionarelor de evaluare a activităţii cadrelor didactice de către
studenţii de la specializarea Informatică se desprind următoarele concluzii:
- calitatea predării este bună şi foarte bună, profesorii prezintă clar obiectivele
cursurilor/lucrărilor practice, informaţiile sunt structurate, corecte, logice, clar prezentate şi
fixate;
- actul predării este susţinut de mijloace moderne de predare şi de suporturi de curs şi
laborator bine structurate şi cu un conţinut ştiinţific corespunzător;
- modul de predare reflectă competenţă şi profesionalism;
- cadrele didactice fac apel la exemple şi studii de caz uşor accesibile pentru
argumentarea teoriei şi evidenţiază caracterul aplicativ al disciplinei;
- timpul acordat procesului de predare este respectat şi eficient utilizat;
- cerinţele şi criteriile de evaluare sunt clar precizate de cadrele didactice;
- cadrele didactice sunt obiective în evaluare;
- cadrele didactice prezintă interes şi entuziasm în predare în cea mai mare parte;
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- marea majoritate a cadrelor didactice interacţionează cu studenţii, sunt receptivi la
ideile acestora, le stimulează gândirea şi le acceptă confruntările cu argumente şi transmit un
sentiment de încredere şi siguranţă în profesie;
- studenţii apreciază în mare parte manierele şi comportamentul academic al cadrelor
didactice;
Recomandări:
- Revizuirea programelor analitice, a fişelor disciplinelor şi respectarea programei
analitice;
- Utilizarea de softuri moderne, de cât mai mare performanţă;
- Punctualitate şi folosirea eficientă a timpului dedicat activităţilor didactice;
- Implicarea studenţilor în proiecte de cercetare şi susţinerea şi îndrumarea acestora
pentru participarea la sesiuni ştiinţifice studenţeşti;
-Identificarea şi prezentarea aspectelor aplicative ale informaţiilor/disciplinelor,
stabilirea permanentă a legăturii dintre teorie şi practică;
- Stimularea studenţilor şi implicarea lor în actul predării prin încurajarea întrebărilor,
discuţiilor şi a analizelor critice;
- Perfecţionarea abilităţii de comunicare cu studenţii prin crearea sentimentului de
respect faţă de student, stimularea emoţiilor pozitive, a gândirii, a încrederii în propriile forţe
şi dezvoltarea capacităţii de performanţă;
- Promovarea unei atitudini corecte şi adecvate faţă de studenţi, crearea sentimentului
de utilitate prin împărtăşirea ideilor studenţilor şi a experienţelor personale a acestora;
- Utilizarea unor mijloace moderne în predare în scopul creşterii atractivităţii;
- Realizarea de aplicaţii practice, încheierea de contracte cu instituţii de specialitate în
care studenţii să efectueze stagii de practică şi să pună în aplicare cunoştinţele dobândite.
2.2.4. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi pentru programul de studiu
ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI anul I şi anul II
Perioada de evaluare: semestrul II an universitar 2014–2015, data 6 VI.2015
Cadre didactice evaluate: 15 cadre didactice, din care:
- 8 cadre didactice titulare ale colectivului EPM ;
- 3 cadre didactice asociate colectivului EPM;
- 4 cadre didactice din alte colective/departamente ale ULBS care prestează servicii
la programul de studiu ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI.
Număr respondenţi: Fiecare cadru didactic a fost evaluat de mai mulţi studenţi. Numărul de
respondenţi este diferit de la un cadru didactic la altul, fiind cuprins între 3 şi 7.
Discipline: Un cadru didactic a fost evaluat de către studenţi la cel puţin o disciplină predată
în semestrul II al anului universitare 2014 – 2015, după cum urmează:
- 12 cadre didactice evaluate la o disciplină;
- 3 cadre didactice evaluate la 2 discipline.
Chestionarele au răspunsuri complete grupate pe următoarele obiective: calitatea predării (1 –
6), disciplina (7, 8), timpul acordat disciplinei (9, 10), evaluarea (14, 15) şi comportament şi
comunicare cu studenţii (11, 12, 13, 16,17, 18), promovarea imaginii universităţii (19).
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Concluzii:
Media generală pe cadru didactic variază între 2,47 şi 4,97. Cadrele didactice evaluate
de studenţi au obţinut punctaje medii după cum urmează:
- punctaje foarte mari: 57 % au obţinut o medie peste 4,5;
- punctaje mari: 21 % au obţinut o medie între 4 şi 4,49;
- punctaje medii: 4 cadre didactice (21,05 %), din care 2 cadre didactice (10 %) au
obţinut punctaj între 3,5 – 4, 1 cadru didactic (5,26 %) a obţinut punctaje între 3 –
3,5 puncte şi 1 cadru didactic a obţinut punctajul de 2,47. Menţionăm că acest
cadru didactic nu face parte din colectivul de ecologie şi protecţia mediului şi nici
din Departamentul de Ştiinţa Mediului, Fizică, Educaţie Fizică şi Sport.
Punctajul mediu obţinut de cadrele didactice pe program este de 4,38 puncte; abaterile
puntajelor medii ale membrilor colectivului şi ale cadrelor didactice asociate colectivului sunt
pozitive în 12 cazuri, acestea fiind cuprinse între 0,01 – 0,59, iar în 7 cazuri abaterile sunt
negative, acestea fiind cuprinse între –0,10 şi –1,9.
Mediile generale pe an de studiu diferă, fiind de 4,409 pentru anul I şi 4,351 pentru
anul II.
Rezultatele evaluării studenţilor din anul I EPM sunt:

Rezultatele evaluării studenţilor din anul II EPM sunt:

14

Rezultatele evaluării pe program EPM

Punctajul mediu mare şi foarte mare obţinut de majoritatea cadrelor didactice indică o
omogenitate a grupului şi o percepţie bună şi foarte bună în ceea ce priveşte calitatea actului
didactic şi raportul cadrelor didactice cu studenţii (a se vedea fişele cadrelor didactice).
În urma analizei chestionarelor de evaluare a activităţii cadrelor didactice de către
studenţii de la specializarea Ecologie şi Protecţia Mediului se desprind următoarele concluzii:
- calitatea predării este bună şi foarte bună;
- prezentarea obiectivelor cursurilor/lucrărilor practice este clară, structurarea,
prezentarea logică şi fixarea informaţiilor sunt corect realizate;
- utilizarea de mijloace moderne în actul predării, utilizarea suporturilor de curs şi
laborator bine structurate şi cu un conţinut ştiinţific corespunzător;
- modul de predare reflectă competenţă şi profesionalism;
- cadrele didactice fac apel la exemple şi studii de caz uşor accesibile pentru
argumentarea teoriei şi evidenţiază caracterul aplicativ al disciplinei;
- respectarea timpului acordat procesului de predare şi utilizarea eficientă;
- cerinţele şi criteriile de evaluare sunt clar precizate de cadrele didactice;
- cadrele didactice sunt obiective în evaluare;
- cadrele didactice prezintă interes şi entuziasm în predare în cea mai mare parte;
- marea majoritate a cadrelor didactice interacţionează cu studenţii, sunt receptive la
ideile acestora, le stimulează gândirea şi le acceptă confruntările cu argumente şi transmit un
sentiment de încredere şi siguranţă în profesie;
- studenţii apreciază în mare parte manierele şi comportamentul academic al cadrelor
didactice;
- sunt apreciate cadrele didactice pentru transferul încrederii în profesie şi în instituţia
de învăţământ superior la care activează.
Recomandări:
-

Perfecţionarea abilităţilor de predare prin participarea la atelierele de perfecţionare
psiho-pedagogică organizate de ULBS şi la cursurile din proiectul „Universitaria”;
Revizuirea fişelor disciplinelor şi respectarea programei analitice;
Elaborarea suporturilor de curs şi laborator pentru toate disciplinele şi actualizarea
celor existente;
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-

-

-

-

Identificarea şi prezentarea aspectelor aplicative ale informaţiilor/disciplinelor,
stabilirea permanentă a legăturii dintre teorie şi practică (la ce folosesc informaţiile
respective);
Stimularea studenţilor şi implicarea lor în actul predării prin încurajarea
întrebărilor, discuţiilor şi a analizelor critice;
Punctualitate şi folosirea eficientă a timpului dedicat activităţilor didactice;
Adoptarea unei ţinute vestimentare corespunzătoare şi a unui limbaj verbal şi
nonverbal (gesturi, maniere) academic, adecvate procesului de învăţământ;
Perfecţionarea abilităţii de comunicare cu studenţii prin crearea sentimentului de
respect faţă de student, stimularea emoţiilor pozitive, a gândirii, a încrederii în
propriile forţe şi dezvoltarea capacităţii de performanţă;
Promovarea unei atitudini corecte şi adecvate faţă de studenţi, crearea
sentimentului de utilitate prin împărtăşirea ideilor studenţilor şi a experienţelor
personale a acestora;
Utilizarea unor mijloace moderne în predare în scopul creşterii atractivităţii;
Implicarea studenţilor în proiecte de cercetare şi susţinerea şi îndrumarea acestora
pentru participarea la sesiuni ştiinţifice studenţeşti;
Realizarea de aplicaţii practice, încheierea de contracte cu instituţii de specialitate
în care studenţii să efectueze stagii de practică şi să pună în aplicare cunoştinţele
dobândite.

2.2.5. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi pentru programul de
studiu BIOLOGIE anul I şi anul II
Perioada de evaluare: semestrul II an universitar 2014–2015, data 9 – 10. VI.2015
Cadre didactice evaluate: 14 cadre didactice, din care:
- 6 cadre didactice titulare ale colectivului EPM ;
- 3 cadre didactice asociate colectivului EPM;
- 5 cadre didactice din alte colective/departamente ale ULBS care
prestează servicii la programul de studiu BIOLOGIE.
Număr respondenţi: Fiecare cadru didactic a fost evaluat de mai mulţi studenţi.
Numărul de respondenţi este diferit de la un cadru didactic la altul, fiind cuprins între 6 şi 13.
Discipline: Un număr de 11 cadre didactice au fost evaluate de către studenţi la o
disciplină predată în semestrul II al anului universitar 2014 – 2015, iar 3 cadre didactice au
fost evaluate la 2 discipline.
Chestionarele au răspunsuri complete grupate pe următoarele obiective: calitatea
predării (1 – 6), disciplina (7, 8), timpul acordat disciplinei (9, 10), evaluarea (14, 15) şi
comportament şi comunicare cu studenţii (11, 12, 13, 16,17, 18), promovarea imaginii
universităţii (19).
Concluzii:
Media generală pe cadru didactic variază între 2,74 şi 4,73. Cadrele didactice evaluate
de studenţi au obţinut punctaje medii după cum urmează:
- punctaje foarte mari: 11,1 % au obţinut o medie peste 4,5;
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-

punctaje mari: 44,4 % au obţinut o medie între 4 şi 4,49;
punctaje medii: 11,1% au obţinut punctaj între 3,5 – 4; 22,22 % au obţinut
punctaje între 3 – 3,5 puncte şi 11,1 % au obţinut punctajul între 2,5 şi 3. Cele
două cadre didactice care au obţinut punctaj sub 3 sunt din Facultatea de Ştiinţe.

Punctajul mediu obţinut de cadrele didactice pe program este de 3,887 puncte;
abaterile puntajelor medii ale membrilor colectivului şi ale cadrelor didactice asociate
colectivului sunt pozitive în 11 cazuri, acestea fiind cuprinse între 0,021 – 0,850, iar în 7
cazuri abaterile sunt negative, acestea fiind cuprinse între –0,367 şi –1,143.
Mediile generale pe an de studiu diferă, fiind de 3,918 pentru anul I şi 3,857 pentru
anul II.
Rezultatele evaluării studenţilor din anul I BIO sunt:

Rezultatele evaluării studenţilor din anul II BIO sunt:
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Rezultatele
BIOLOGIE:

evaluării

studenţilor

pentru

cadrele

didactice

din

programul

În urma analizei chestionarelor de evaluare a activităţii cadrelor didactice de către
studenţii de la specializarea Biologie se desprind următoarele concluzii:
- modalitatea de predare este apreciată de studenţi ca fiind bună, obiectivele cursurilor
sunt clar prezentate, transferul de cunoştinţe şi fixarea acestora se face în mod corect;
- se utilizează mijloace moderne de predare;
- sunt asigurate suporturi de curs bine ancorate în literatura ştiinţifică de actualitate;
- predarea reflectă competenţă şi profesionalism, iar timpul acordat procesului de
predare este respectat şi eficient utilizat;
- cadrele didactice utilizează exemple şi studii de caz pentru susţinerea teoriei şi
evidenţiază caracterul aplicativ al disciplinei;
- cerinţele şi criteriile de evaluare sunt clar precizate de cadrele didactice;
- cadrele didactice sunt obiective în evaluare;
- cadrele didactice prezintă interes şi entuziasm în predare în cea mai mare parte;
- marea majoritate a cadrelor didactice interacţionează cu studenţii şi apreciază
intervenţiile şi provocările profesionale ale acestora, sunt receptive şi argumentează
răspunsurile, transmiţând un sentiment de încredere şi siguranţă în profesie;
- studenţii apreciază profesionalismul şi comportamentul academic al cadrelor
didactice;
- cadrele didactice sunt apreciate pentru transferul de cunoştinţe, pentru încrederea în
profesie şi ataşamentul faţă de instituţia de învăţământ superior la care activează.
Recomandări:
-

-

Perfecţionarea abilităţilor de predare prin participarea la atelierele de perfecţionare
psiho-pedagogică organizate de ULBS şi la cursurile de didactică din proiectul
„Universitaria”;
Revizuirea fişelor disciplinelor şi respectarea programei analitice;
Punctualitate şi folosirea eficientă a timpului dedicat activităţilor didactice;
Elaborarea suporturilor de curs şi laborator pentru toate disciplinele şi actualizarea
celor existente;
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-

-

-

-

Identificarea şi prezentarea aspectelor aplicative ale informaţiilor/disciplinelor,
stabilirea permanentă a legăturii dintre teorie şi practică (la ce folosesc informaţiile
respective);
Stimularea studenţilor şi implicarea lor în actul predării prin încurajarea
întrebărilor, discuţiilor şi a analizelor critice;
Perfecţionarea abilităţii de comunicare cu studenţii prin crearea sentimentului de
respect faţă de student, stimularea emoţiilor pozitive, a gândirii, a încrederii în
propriile forţe şi dezvoltarea capacităţii de performanţă;
Adoptarea unei ţinute vestimentare corespunzătoare şi a unui limbaj verbal şi
nonverbal (gesturi, maniere) academic, adecvate procesului de învăţământ;
Promovarea unei atitudini corecte şi adecvate faţă de studenţi, crearea
sentimentului de utilitate prin împărtăşirea ideilor studenţilor şi a experienţelor
personale a acestora;
Utilizarea unor mijloace moderne în predare în scopul creşterii atractivităţii;
Incheierea de contracte cu instituţii de specialitate în care studenţii să efectueze
stagii de practică şi să pună în aplicare cunoştinţele dobândite.

2.2.6. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi pentru programul de
studiu MASTER BIOLOGIE APLICATĂ
Perioada de evaluare: semestrul II an universitar 2014–2015, data 9 VI.2015
Cadre didactice evaluate: 5 cadre didactice, din care:
- 3 cadre didactice titulare ale colectivului EPM ;
- 2 cadre didactice din alte colective/departamente ale ULBS care
prestează servicii la programul de master de BIOLOGIE APLICATĂ.
Număr respondenţi: Fiecare cadru didactic a fost evaluat de mai mulţi studenţi.
Numărul de respondenţi este diferit de la un cadru didactic la altul, fiind cuprins între 8 şi 12.
Discipline: Toate cadrele didactice au fost evaluate de către studenţi la o disciplină
predată în semestrul II al anului universitar 2014 – 2015.
Chestionarele au răspunsuri complete grupate pe următoarele obiective: calitatea
predării (1 – 6), disciplina (7, 8), timpul acordat disciplinei (9, 10), evaluarea (14, 15) şi
comportament şi comunicare cu studenţii (11, 12, 13, 16,17, 18), promovarea imaginii
universităţii (19).
Concluzii:
Media generală pe cadru didactic variază între 3,96 şi 4,83. Cadrele didactice evaluate
de studenţi au obţinut punctaje medii după cum urmează:
- punctaje foarte mari: 3 cadre didactice au obţinut o medie peste 4,5;
- punctaje mari: 1 cadru didactic a obţinut o medie de 4,33;
- punctaje medii: 1 cadru didactic a obţinut o medie de 3,96.
Punctajul mediu obţinut de cadrele didactice pe program este de 4,472 puncte;
abaterile puntajelor medii ale membrilor colectivului şi ale cadrelor didactice asociate
colectivului sunt pozitive în 3 cazuri, acestea fiind cuprinse între 0, 1 – 0,36, iar în 2 cazuri
abaterile sunt negative, acestea fiind cuprinse între –0,14 şi –0,51.
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Rezultatele evaluării studenţilor din anul I MATER BIOLOGIE APLICATĂ sunt:

În urma analizei chestionarelor de evaluare a activităţii cadrelor didactice de către
masteranzii de la programul Biologie aplicată se desprind următoarele concluzii:
- masteranzii apreciază modalitatea de predare, profesionalismul şi exertiza cadrelor
didactice;
- se utilizează mijloace moderne de predare;
- sunt asigurate suporturi de curs bine ancorate în literatura ştiinţifică de actualitate şi
în practică;
- timpul acordat procesului de predare este respectat şi eficient utilizat;
- cadrele didactice evidenţiază caracterul aplicativ al disciplinei prin exemple şi studii
de caz concrete;
- cadrele didactice sunt obiective în evaluare, cerinţele şi criteriile de evaluare fiind
clar precizate încă de la începutul cursurilor;
- cadrele didactice prezintă interes şi entuziasm în predare în cea mai mare parte;
- cadrele didactice interacţionează cu masteranzii şi apreciază intervenţiile şi
provocările profesionale ale acestora, sunt receptive şi argumentează răspunsurile,
transmiţând un sentiment de încredere şi siguranţă în profesie;
- cadrele didactice sunt apreciate pentru transferul de cunoştinţe, pentru încrederea în
profesie şi ataşamentul faţă de instituţia de învăţământ superior la care activează.
Recomandări:
Participarea tuturor cadrelor didactice la atelierele de perfecționare
psihopedagogică organizate de U.L.B.S şi la cursurile din proiectul de didactică şi cercetare
„Universitaria”.
Revizuirea anuală a fișelor disciplinelor;
Realizarea unor cursuri sau îndrumare de lucrări practice în cazul unor
discipline unde acestea nu au fost încă elaborate;
Perfecţionarea abilităţii de comunicare cu studenţii prin crearea sentimentului
de respect faţă de masterand, stimularea emoţiilor pozitive, a gândirii, a încrederii în propriile
forţe şi dezvoltarea capacităţii de performanţă;
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- Promovarea unei atitudini corecte şi adecvate faţă de studenţi, crearea sentimentului
de utilitate prin împărtăşirea ideilor masteranzilor şi a experienţelor personale a acestora;
- Utilizarea unor mijloace moderne în predare în scopul creşterii atractivităţii;
- Creşterea ponderii proiectelor şi a cercetării masteranzilor în evaluare (forme de
evaluare, criterii, ponderi);
- Formarea deprinderilor pentru cercetare prin implicarea în proiectele
Departamentului de Ştiinţa Mediului sau prin colaborări cu alte departamente/facultăţi
(biochimie, medicină etc);
- Încheierea de noi acorduri și parteneriate cu unități medicale, cu Colegiul Biologilor
precum și cu potențiali angajatori ai absolvenților programului de master în domeniul
BIOLOGIE APLICATĂ.
2.2.7. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi pentru programul de studiu
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT anul I şi anul II
Perioada de evaluare: semestrul II an universitar 2014–2015, data 9. VI.2015
Cadre didactice evaluate: 11 cadre didactice, din care:
- 8 cadre didactice titulare ale colectivului Educaţie fizică şi Sport;
- 4 cadre didactice din alte colective/departamente ale ULBS care prestează servicii la
programul de studiu Educaţie fizică şi Sport.
Număr respondenţi: Fiecare cadru didactic a fost evaluat de mai mulţi studenţi.
Numărul de respondenţi este diferit de la un cadru didactic la altul, fiind cuprins între 4 şi 10.
Discipline: Un cadru didactic a fost evaluat de către studenţi la cel puţin o disciplină
predată în semestrul II al anului universitar 2014 – 2015, după cum urmează:
- 10 cadre didactice evaluate la o disciplină;
- 1 cadru didactic evaluat la 5 discipline.
Chestionarele au răspunsuri complete grupate pe următoarele obiective: calitatea
predării (1 – 6), disciplina (7, 8), timpul acordat disciplinei (9, 10), evaluarea (14, 15) şi
comportament şi comunicare cu studenţii (11, 12, 13, 16,17, 18), promovarea imaginii
universităţii (19).
Concluzii:
Media generală pe cadru didactic variază între 3,414 şi 4,96. Cadrele didactice
evaluate de studenţi au obţinut punctaje medii după cum urmează:
- punctaje foarte mari: 76 % au obţinut o medie peste 4,5;
- punctaje mari: 11,76 % au obţinut o medie între 4 şi 4,49;
- punctaje medii: 1 cadru didactic (5,88 %) a obţinut punctaj de 3,414 puncte.
Menţionăm că acest cadru didactic nu face parte din colectivul de Educaţie Fizică
şi Sport.
Punctajul mediu obţinut de cadrele didactice pe program este de 4,57 puncte; abaterile
puntajelor medii ale membrilor colectivului şi ale cadrelor didactice asociate colectivului sunt
pozitive în 11 cazuri, acestea fiind cuprinse între 0,017 – 0,383 , iar în 6 cazuri abaterile sunt
negative, acestea fiind cuprinse între –0,02 şi –1,174.
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Mediile generale pe an de studiu diferă, fiind de 4,466 pentru anul I şi 4,673 pentru
anul II.
Rezultatele evaluării studenţilor din anul I EFS sunt:

Rezultatele evaluării studenţilor din anul II EFS sunt:

Rezultatele evaluării pe program EFS
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2.2.8. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi pentru programul de studiu
SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ anul I
Perioada de evaluare: semestrul II an universitar 2014–2015, data 9 VI.2015
Cadre didactice evaluate: 6 cadre didactice, din care:
- 4 cadre didactice titulare ale colectivului EPM ;
- 2 cadre didactice din alte colective/departamente ale ULBS care
prestează servicii la programul de studiu Sport şi Performanţă Motrică.
Număr respondenţi: Fiecare cadru didactic a fost evaluat de mai mulţi studenţi.
Numărul de respondenţi este diferit de la un cadru didactic la altul, fiind cuprins între 4 şi 6.
Discipline: Un număr de 5 cadre didactice au fost evaluate de către studenţi la o
disciplină predată în semestrul II al anului universitar 2014 – 2015, iar 1 cadru didactic a fost
evaluat la 2 discipline.
Chestionarele au răspunsuri complete grupate pe următoarele obiective: calitatea
predării (1 – 6), disciplina (7, 8), timpul acordat disciplinei (9, 10), evaluarea (14, 15) şi
comportament şi comunicare cu studenţii (11, 12, 13, 16,17, 18), promovarea imaginii
universităţii (19).
Concluzii:
Media generală pe cadru didactic variază între 2,789 şi 4,800. Cadrele didactice
evaluate de studenţi au obţinut punctaje medii după cum urmează:
- punctaje foarte mari: 42,85 % au obţinut o medie peste 4,5;
- punctaje mari: 28,57 % au obţinut o medie între 4 şi 4,49;
- punctaje medii: 14,29 % au obţinut punctaj între 3 –3,5 şi tot 14,29 % au obţinut
punctajul între 2,5 şi 3. Cadrul didactic care a obţinut punctajul de 2,789 nu este
titulat al Colectivului de Educaţie Fizică şi Sport.
Punctajul mediu obţinut de cadrele didactice pe program este de 4,074 puncte;
abaterile punctajelor medii ale membrilor colectivului şi ale cadrelor didactice asociate
colectivului sunt pozitive în 5 cazuri, acestea fiind cuprinse între 0,084 – 0,726, iar în
3 cazuri abaterile sunt negative, acestea fiind cuprinse între –0,065 şi –1,285.
Rezultatele evaluării studenţilor din anul I SPM sunt:
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2.2.9. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi pentru programul de studiu
MASTER ANTRENAMENT ŞI PERFORMANŢĂ (AP)
Perioada de evaluare: semestrul II an universitar 2014–2015, data 12 VI.2015
Cadre didactice evaluate: 5 cadre didactice, din care:
- 4 cadre didactice titulare ale colectivului de Educaţie fizică şi Sport ;
- 1 cadru didactic din alte colective/departamente ale ULBS care
prestează servicii la programul de master de Master Antrenament şi Performanţă.
Număr respondenţi: Fiecare cadru didactic a fost evaluat de mai mulţi studenţi.
Numărul de respondenţi este diferit de la un cadru didactic la altul, fiind cuprins între 9 şi 11.
Discipline: Toate cadrele didactice au fost evaluate de către studenţi la o disciplină
predată în semestrul II al anului universitar 2014 – 2015.
Chestionarele au răspunsuri complete grupate pe următoarele obiective: calitatea
predării (1 – 6), disciplina (7, 8), timpul acordat disciplinei (9, 10), evaluarea (14, 15) şi
comportament şi comunicare cu studenţii (11, 12, 13, 16,17, 18), promovarea imaginii
universităţii (19).
Concluzii:
Media generală pe cadru didactic variază între 3,81 şi 4,69. Cadrele didactice evaluate
de studenţi au obţinut punctaje medii după cum urmează:
- punctaje foarte mari: 2 cadre didactice au obţinut o medie peste 4,5;
- punctaje mari: 1 cadru didactic a obţinut o medie de 4,33;
- punctaje medii: 2 cadre didactice au obţinut o medieîntre 3,5 – 4.
Punctajul mediu obţinut de cadrele didactice pe program este de 4,285 puncte;
abaterile puntajelor medii ale membrilor colectivului şi ale cadrelor didactice asociate
colectivului sunt pozitive în 4 cazuri, acestea fiind cuprinse între 0,13 – 0,41 , iar în 2 cazuri
abaterile sunt negative, acestea fiind cuprinse între –0,41 şi –0,47.
Rezultatele evaluării studenţilor din anul I Master Antrenament şi Performanţă
sunt:
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2.2.10. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi pentru programul de
studiu MASTER EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ ŞCOLARĂ (EFSS)
Perioada de evaluare: semestrul II an universitar 2014–2015, data 11 - 12 VI.2015
Cadre didactice evaluate: 5 cadre didactice, din care:
- 2 cadre didactice titulare ale colectivului de Educaţie fizică şi Sport ;
- 3 cadre didactice din alte colective/departamente ale ULBS care
prestează servicii la programul de master de Master Educaţie Fizică şi Sportivă
Şcolară.
Număr respondenţi: Fiecare cadru didactic a fost evaluat de 5 - 6 studenţi.
Discipline: Toate cadrele didactice au fost evaluate de către studenţi la o disciplină
predată în semestrul II al anului universitar 2014 – 2015.
Chestionarele au răspunsuri complete grupate pe următoarele obiective: calitatea
predării (1 – 6), disciplina (7, 8), timpul acordat disciplinei (9, 10), evaluarea (14, 15) şi
comportament şi comunicare cu studenţii (11, 12, 13, 16,17, 18), promovarea imaginii
universităţii (19).
Concluzii:
Media generală pe cadru didactic variază între 3,640 şi 4,526. Cadrele didactice
evaluate de studenţi au obţinut punctaje medii după cum urmează:
- punctaje foarte mari: 1 cadru didactic a obţinut o medie peste 4,5;
- punctaje mari: 2 cadre didactice au obţinut o medie între 4 şi 4,5;
- punctaje medii: 2 cadre didactice au obţinut o medie între 3,5 – 4.
Punctajul mediu obţinut de cadrele didactice pe program este de 4,195 puncte;
abaterile puntajelor medii ale membrilor colectivului şi ale cadrelor didactice asociate
colectivului sunt pozitive în 3 cazuri, acestea fiind cuprinse între 0,2 – 0,33 , iar în 2 cazuri
abaterile sunt negative, acestea fiind de -0,31 şi – 0,55.
Rezultatele evaluării studenţilor din anul I Master EFSS sunt:

În urma analizei chestionarelor de evaluare a activităţii cadrelor didactice de către
masteranzii de la colectivul de Educaţie fizică şi Sport la cele patru programe de studiu se
desprind următoarele concluzii:
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- studenţii apreciază modalitatea de predare, profesionalismul şi exertiza cadrelor
didactice;
- se utilizează mijloace moderne de predare;
- sunt asigurate suporturi de curs bine ancorate în literatura ştiinţifică de actualitate şi
în practică;
- timpul acordat procesului de predare este respectat şi eficient utilizat;
- cadrele didactice sunt obiective în evaluare, cerinţele şi criteriile de evaluare fiind
clar precizate încă de la începutul cursurilor;
- cadrele didactice prezintă interes şi entuziasm în predare în cea mai mare parte;
- cadrele didactice interacţionează cu studenţii, sunt receptive la solicitările studenţilor
şi transmit un sentiment de încredere şi siguranţă în profesie;
- cadrele didactice sunt apreciate pentru transferul de cunoştinţe, pentru încrederea în
profesie şi ataşamentul faţă de instituţia de învăţământ superior la care activează.
Recomandări:
- având în vedere numărul redus de evaluări pe cadru didactic la programul licenţă
SPM și master EFSS şi şi numărul redus de cadre didactice evaluate, recomandăm
implicarea tutorilor de an în responsabilizarea studenţilor pentru realizarea evaluărilor
cadrelor didactice;
- participarea tuturor membrilor colectivului la atelierele de perfecționare
psihopedagogică organizate de U.L.B.S.
- revizuirea anuală a fișelor disciplinelor și programelor analitice;
- realizarea unor cursuri sau îndrumare de lucrări practice în cazul unor discipline unde
acestea nu au fost încă elaborate;
- clarificarea problemelor legate de evaluări (forme de evaluare, criterii, ponderi) în
activitățile desfășurate cu studenții și masteranzii;
- organizarea lunară a unor întâlniri metodice în cadrul cărora exemplele de bună
practică prezentate să contribuie la îmbunătățirea calității actului didactic;
- încheierea de noi acorduri și parteneriate cu unități de învățământ preuniversitar și
universitar precum și cu potențiali angajatori ai absolvenților programelor de studiu din
domeniul Educație Fizică și Sport.
Menţionăm că la programul de Informatică un cadru didactic a fost evaluat doar de
doi studenţi, lucru care a făcut irelevantă evaluarea, motiv pentru care l-am exclus din
prelucraea statistică. In cazul programului Master EMSE evaluarea cadrelor didactice a fost
făcuta doar de un student pentru fiecare cadru didactic, lucru care a făcut irelevantă
prelucrarea statistică.
Având în vedere numărul redus de studenţi care au evaluat cadrele didactice
recomandăm intensificarea implicării tutorilor de an, a tuturor cadrelor didactice şi a
managementului facultăţii în conştientizarea, îmbunătăţirea percepţiei asupra importanţei
evaluării în creşterea calităţii procesului de învăţământ şi mai buna responsabilizare a
studenţilor în acest sens.
2.3. Creşterea potenţialului cercetării ştiinţifice în Facultatea de Ştiinţe
În Facultatea de Ştiinţe a existat o preocupare permanentă pentru desfăşurarea unei
activităţi de cercetare care să acopere pe de o parte temele realizate la nivelul instituţiei şi, pe
de altă parte, o activitate extinsă, în care facultatea a colaborat cu alte universităţi, cu instituţii
şi cu centre de cercetare din ţară şi din străinătate.
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2.3.1. Cercetarea ştiinţifică – cadre didactice
În urma analizei tabelelor centralizatoare privind punctajele acordate rezultatelor
cercetării pentru anul calendaristic 2014, pentru programele de studii supuse evaluării
instituţionale, constatările sunt evidenţiate în tabelul de mai jos:
Departamentul
Matematică şi Informatică
Ştiinţe ale Mediului, Fizică,
Educaţie fizică şi Sport

Procent membrii care au
realizat şi depăşit
standardele minimale
51 %

Procent membrii care
nu au realizat
standardele minimale
49 %

66 %
Procent mediu: 58,5%

34 %
Procent mediu: 41,5%

Punctajele
pe
fiecare
cadru
didactic,
preluate
de
pe
site-ul
ULBS
(http://cercetare.ulbsibiu.ro/doc_DCS/2014_Punctaje%20individuale_Stiinte_modificat_5.06.
pdf) pentru anul calendaristic 2014 sunt cele de mai jos:
Departamentul de Ştiinţe ale Mediului, Fizică, Educaţie Fizică şi Sport
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Departamentul de Matematică – Informatică

Norma minimă de cercetare pentru cadrele didactice este următoarea: profesor
universitar – 350 ore, conferenţiar universitar – 300 ore, lector universitar – 250 ore şi asistent
– 200 ore.
Având în vedere că o parte din cadrele didactice din Facultatea de Ştiinţe nu şi-au
îndeplinit norma minimă de cercetare, Consiliul Facultăţii de Ştiinţe în şedinţa din data de
07.09.2015 a propus un algoritm pentru încărcarea normelor cadrelor didactice prezentat în
adresa înregistrată la ULBS cu nr. 3243/03.09.2015.
A. Normarea pentru cadre didactice care au îndeplinit norma minimă de cercetare
şi nu fac parte din primii 10% din facultate se va face astfel:
1. pentru cadrele didactice care au îndeplinit de două ori cel puţin, numărul minim de
ore de cercetare conform normei minime din SIEPAS (minim 2);
norma de bază va fi mărită cu 1 oră convenţională (minim +1);
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2. pentru cadrele didactice care au îndeplinit norma de cercetare între norma
minimă de cercetare şi 1,99 (1,00 – 1,99);
norma de bază va fi mărită cu 2 ore convenţionale (minim +2);
B. Normarea pentru cadrele didactice care nu au îndeplinit norma minimă de
cercetare se va face astfel:
1. pentru cadrele didactice care au îndeplinit 50% din norma minimă de cercetare
SIEPAS , > 50; (0,5 – 0,99);
norma de bază va fi mărită cu 3 ore convenţionale (minim +3);
2. pentru cadrele didactice care au îndeplinit sub 50% din norma minimă de cercetare
SIEPAS, < 50; (0 – 0,5);
norma de bază va fi mărită cu 4 ore convenţionale (minim +4).

2.3.2. Cercetarea ştiinţifică studenţească
Pentru anul universitar 2014 – 2015, cercetarea ştiinţifică studenţească s-a realizat prin
organizarea şi participarea studenţilor la sesiuni ştiinţifice studenţeşti, de interes naţional şi
internaţional, prin cercuri ştiinţifice şi prin includerea acestora în proiecte de cercetare.
În sinteză, cercetarea ştiinţifică studenţească a vizat:
Activitate ştiinţifică studenţească:
- 5 cercuri ştiinţifice studenţeşti: Cercul de ecologie „Bogdan Stugren”, Cercul de
etnobotanică, Cercul de hidrobiologie, Cercul de malacologie, Cercul de entomologie
- Programul Microsoft Student Partner
- Programul extracurricular de formare în Embedded Systems, organizat în colaborare
cu Continental, care a fost finalizat de 20 studenți.
- 1 proiect de cercetare-dezvoltare în care au fost implicaţi 22 studenţi, având ca
finalitate elaborarea a 6 lucrări de licenţă şi 3 lucrări de disertaţie.
- Third International Students Conference on Informatics: „Imagination, Creativity,
Design, Develpoment – ICDD”, 15-17 mai 2014, 60 participanţi.
- „Studium Oecologicum” ediţia a V-a – sesiunea națională de comunicări ştiinţifice
studenţeşti în domeniul ecologie şi biologie, 15-17 mai 2014, 50 participanţi.
- Sesiunea științifică anuală studenţească la matematică ediţia a XIV-a, 3 mai 2014, 13
participanți.
Activităţi cultural-artistice şi sportive:
- Campionatul Naţional de Baschet 3x3,
- Faza zonală, „Cupa Primăverii” la volei mixt,
- Finala Campionatului Naţional Universitar de Judo,
- Finala Campionatului Naţional Universitar de Fotbal,
- Turneul de Baschet 3x3 „Sibiu Streetball”
Concursuri profesionale studenţeşti:
- ICDD - 9 participanți dintre care 3 studenți au obținut “Premiul cel Mare” și Cupa
ICDD, 2 studenți au obținut Premiul I, 1 student a obținut o mențiune.
http://conferences.ulbsibiu.ro/icdd/2014/
- Cupa „SMART” la fotbal – Facultatea de Științe – Locul I
- Cupa “SMART” la baschet 3x3 – Facultatea de Științe – Locul II
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- Campionatul Național Universitar de Judo – 3 premii I, 2 premii II, 2 premii III și 1
mențiune
- Campionatul universitar de tenis de masă – locul II
- Campionatul universitar de tenis de cîmp – 3 premii I
Activități de voluntariat:
Aprilie 2014 – plantarea și îmgrijirea puieților în pepiniera Rășinari, activitate dedicată
Zilei Pământului, organizată cu organizațiile studențești ASECO, Solidus și Clubul
Studenților Economiști.
Alte activități:
Organizarea a trei dezbateri pe teme de ecologie și protecția mediului în colaborare cu
ASECO.
2.4. Consolidarea cadrului şi climatului organizaţional
Toate problemele cu care s-a confruntat facultatea au fost analizate periodic în
şedinţele de Departament şi în Consiliul facultăţii, convocate ori de câte ori a fost nevoie,
pentru a rezolva în timp util toate măsurile ce se impuneau.
Recomandări:
- Organizarea unor întâlniri periodice în care să fie prezentată activitatea didactică a
membrilor colectivului şi exemple de bune practici care să contribuie la îmbunătăţirea
calităţii procesului de învăţământ;
- Încărcarea cu maxim 1 normă a cadrelor didactice pentru a asigura un act didactic de
calitate şi pentru a încuraja cercetarea;
- Creşterea numărului personalului didactic titular cu specializări conform necesarului,
astfel încât să se acopere cât mai bine structura planului de învăţământ şi a statului de funcţii;
- Monitorizarea standardelor de referinţă şi a indicatorilor de calitate pentru fiecare
membru al colectivului, cu întâlniri/discuţii periodice în care să fie precizat gradul de
realizare/nerealizare;
- Identificarea unor preocupări şi direcţii de cercetare comune care să contribuie la
formarea unor echipe de lucru multidisciplinare şi lărgirea relaţiilor cu alte specializări în
vederea implicării în proiecte transdisciplinare;
- Formare profesională continuă prin participarea la atelierele de perfecţionare şi
cursurile de instruire psiho-pedagogică în vederea îmbunătăţirii procesului de predare –
învăţare – evaluare.

2.5. Activităţi pentru promovarea facultăţii
„Săptămâna altfel” 7-11 aprilie 2014
 Câteva forme geometrice cu proprietăți surprinzătoare, responabil: asist. univ.
dr. Alina Totoi
 Microsoft Student Partner (aplicații practice de informatică), aplicații practice
de informatică, resposabil: lect. univ. dr. Daniel Hunyadi
 Supersocietăți – lumea fascinantă a furnicilor, aplicații practice în laborator,
responsabil: dr. Ionuț Tăușan
 Biodiversitatea și impactul antropic în Valea Argintului, aplicație practică pe
teren, responsabil lector dr. Doru Bănăduc
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Farmacii cu rețete gratuite – plante medicinale, aplicație practică pe teren și în
laborator, responsabili: prof. univ. dr. Constantin Drăgulescu, asist. univ. dr. Mihai
Crăciunaș
 Memoria pietrelor, aplicație practică în Rezervația geologică Turnu Roșu,
responsabil: lect. univ. dr. Marioara Costea
 Competiție de mini baschet - responsabil: lect. univ. dr. Alexandru Hulpuș
 Competiție de mini fotbal - responsabil: lect. univ. dr. Ioan Hășmășan
 Competiție de mini volei - responsabil: conf. univ. dr. Marcel Pomohaci
 Matematică, tip M1, pregătire pentru examenul de bacalaureat, responsabili:
membrii colectivului de Matematică
 Biologie - Diversitatea lumii vii - Pregătire pentru examenul de bacalaureat,
responsabil: lect. univ. dr. Voichița Gheoca
 Biologie - Ereditatea și variabilitatea – concepte, transmiterea caracterelor,
recombinare genetică, pregătire pentru examenul de bacalaureat, responsabil: lect. univ.
dr. Voichița Gheoca
 Informatică - Pregătire pentru examenul de bacalaureat, responsabili: membrii
colectivului de Informatică


“Şcoala de vară” 14-20 iulie, activităţi interactive cu elevii:
- Workshop Microsoft Student Partener – responsabil lect. univ. dr. Daniel
Hunyadi
- The Living River - Aplicație practică de ecologia râurilor - Șteaza – responsabil
lect. univ. dr. Doru Bănăduc

2.6. Activităţi pentru dezvoltarea parteneriatelor cu angajatorii
Întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai: Microsoft, IQUEST, Harting, Administraţiile
ariilor protejate Frumoasa, Munţii Făgăraş, Munţii Maramureşului, Agenţia Regia
Autonomă apele Române.
2.7. Propuneri în vederea îmbunătăţirii calităţii
Plecând de la orientarea spre performanţă, competitivitate şi recunoaştere naţională şi
internaţională a Facultăţii de Ştiinţe, Subcomisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a
Facultăţii de Ştiinţe propune următorul plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii
activităţilor didactice şi de cercetare:

31

PLAN DE MĂSURI DE OPTIMIZARE
ACTIVITATE DIDACTICĂ
Probleme
Comunicarea, atitudinea faţă de
studenţi

Competenţe privind predarea şi
realizarea efectivă a unui învăţământ
centrat pe student

Materiale didactice şi conţinutul
ştiinţific

Măsură de optimizare
Participarea cadrelor didactice la
ateliere psihopedagogice din cadrul
proiectului
UNIVERSITARIA-şcoală de
didactică universitară şi cercetare
ştiinţifică avansată
Organizarea de cursuri de instruire
privind utilizarea metodelor
interactive de predare – învăţare –
evaluare din cadrul proiecului
Universitaria:
MODULUL I - Modul de didactică
şi psihopedagogie universitară
Reorganizarea materialelor
didactice şi actualizarea lor

Resurse necesare
Formatori: Specialişti
DPPD şi Experţi
internaţionali

Responsabili
Directorii de
departamente

Termene
Semestrul I
2015-2016

Stadiul de realizare
Complet
realizat
prin
participarea la:
MODULUL I - Modul de
didactică şi psihopedagogie
universitară

Specialişti DPPD şi
Experţi internaţionali

Directorii de
departamente

Semestrul I
2015-2016

Complet
realizat
prin
participarea la cursurile:
Managementul grupului de
studenţi
Metode moderne de învăţământ
în activităţile de curs şi seminar

Accesul cadrelor
didactice la baze de
date bibliografice şi alte
resurse informaţionale

Prodecan programe
academice
Responsabilii de
discipline

Decembrie
2015

Parţial realizat.
Cadrele didactice au participat
la cursurile din proiectul
Universitaria care au vizat:
- Elaborarea materialelor
didactice specifice educaţiei
universitare
- Proiectarea curriculară a
procesului de învăţământ de
nivel universitar
Există materiale didactice
suport de curs şi lucrări
practice în variantă tipărită şi
electronică accesibile
studenţilor (ex. site-ul
www.ecologialasibiu).
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Oferta de practică

Optimizarea caracterului aplicativ
al practicii de specialitate în
instituţii de profil
Încheierea de noi contracte pentru
realizarea stagiilor de practică a
studenţilor

Acorduri de parteneriat,
resurse financiare,
specialişti recunoscuţi
în domeniile de interes

Decan
Prodecan relaţii cu
mediul extern ULBS

Semestrul II
2014 - 2015

Numărul cadrelor didactice

Realizarea de concursuri pentru
ocuparea posturilor didactice cu
personal specializat

Comisii de examinare
candidaţi, resurse
financiare

Octombrie
2015

Modernitatea infrastructurii pentru
activităţile aplicative

Atragerea de fonduri pentru
modernizarea dotărilor din sălile de
curs şi laboratoare

Resurse financiare
Resurse informaţionale
(softuri noi şi mai
performante)

Decan
Prodecani
Directori de
departamente
Decan
Prodecani
Directori de
departamente

Dezvoltarea abilităţilor de
comunicare în limba engleză

Organizarea de cursuri intensive de
limba engleză pe două niveluri :
intermediar şi avansaţi (Cambridge)

Specialişti în limbi
străine
Resurse financiare

Decan

Semestul I
2015 - 2016
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Septembrie
2015

Complet realizat prin contracte
pe termen lung încheiate cu
firme şi instituţii:
-SC MARCQARDT
SCHALTSYSTEME
- SC IQUEST SOLUTIONS
- Serviciul Public Gradina
Zoologică Sibiu
- Administraţia Parcului
Natural Grădiştea Muncelului
Cioclovina RA
- SC Metropolis Com SRL
- altele. A se vedea Raportul
Managerial 2014.
Complet realizat prin ocuparea
prin concurs a posturilor ce au
fost scoase la concurs conform
Raportului Managerial 2014.
Parţial realizat prin: dotări în
sălile de curs şi laborator din
fonduri ale facultăţii, din
proiecte de cercetare şi prin
primirea de softuri în baza
acordurilor de parteneriat .
Parţial realizat prin
participarea cadrelor didactice
de la toate specializările.

ACTIVITATE CERCETARE
Probleme
CADRE DIDACTICE
Nerealizarea standardelor minime
privind cercetarea în unele cazuri

Accesarea unor surse de finanţare
pentru proiecte de cercetare, în
cadrul Programului Orizont 2020,
din fonduri europene, fonduri
norvegiene, etc.
Standardul revistelor de specialitate
publicate de departamente

Măsuri de optimizare
Organizarea de workshopuri
tematice
Susţinerea cadrelor didactice şi
studenţilor pentru accesarea
burselor de cercetare
Susţinerea participării la conferinţe

Resurse necesare
Cooptarea de traineri
Resurse financiare

Responsabili
Decan
Prodecani
Directori de
departamente

Termene
Februarie
2016

Workshopuri de instruire privind
accesarea de fonduri pentru
proiectele de cercetare

Cooptarea de traineri
Resurse financiare

Decani
Prodecani
Departamentul de
cercetare al ULBS

Februarie
2016

Elaborarea unor standarde pentru
creşterea calităţii revistelor
Vizibilitatea naţională şi
internaţională a comitetului
ştiinţific

Resurse financiare
Cooptarea în comitetele
ştiinţifice de noi
referenţi

Directorii de
departamente
Colectivele editoriale

Decembrie
2015
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Stadiul de realizare
Parţial realizat prin participarea
cadrelor didactice la MODULUL
II din cadrul proiectului
Universitaria - Modul de
cercetare ştiinţifică avansată,
cursurile: Deontologia cercetării
şi logica discursului ştiinţific;
Vizibilitatea internaţională a
produselor cercetării - revistele
cotate ISI; Managementul
proiectelor şi granturilor de
cercetare; Metode de cercetare şi
interpretarea statistică a datelor
Se va completa în urma redactării
rapoartelor de cercetare ale
cadrelor didactice pe anul
calendaristic 2015
Se va stabili în urma redactării
rapoartelor de cercetare ale
cadrelor didactice pe anul 2015
Detalii se regăsesc pe paginile
Web a revistelor la care există
link de pe site-ul facultăţii.

STUDENŢI
Antrenarea studenţilor în proiecte de
cercetare

Dezvoltarea abilităţilor de
comunicare, inclusiv în limba
engleză, ale studenţilor

Organizarea de manifestări
ştiinţifice studenţeşti
Cooptarea studenţilor pentru
participare la contracte de cercetare
naţionale şi internaţionale
Şcoli de vară tematice
Organizarea de cursuri intensive de
limbi de circulaţie internaţională
Şcoli de vară

Resurse financiare

Decan
Prodecani
Directori de
departamente

Semestrul II
2014- 2015

Realizat prin implicarea
studenţilor în proiecte de
cercetare având ca finalitate
redactarea de lucrări de licenţă şi
dizertaţie.

Specialişti în limbi
străine
Resurse financiare

Decan

Semestul II
2014 - 2015

Realizat prin implicarea
studenţilor de la programul de
master EMSE în Şcoala de vară
cu Universitatea din Montana.
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