Anexa nr. 1
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Fizică
Departamentul _____________
Nume și prenume
cadru didactic evaluat
(personal didactic de predare)
Grad didactic

Asistent/Lector/Conferențiar/Profesor

Formular de evaluare – personal didactic de predare sau de
cercetare
Domeniul I: Activitatea didactică
Nr.
crt.

Criterii / indicatori

1.
1.1.

Managementul activității didactice
Elaborarea / actualizarea de
∑i 9 / A i
cursuri/suporturi de curs
(Ai – numărul de
tipărite sau în format
autori al cursului
electronic, în ultimii 5 ani
i)

1.2.

Elaborarea / actualizarea de
materiale didactice pentru
seminar/laborator sau a
paginii web cu informaţii
actualizate ale
seminariilor/laboratoarelor, în
ultimii 5 ani

1.3.

Sprijinirea sau coordonarea
unor manifestări științifice și
profesionale studențești

1.4.

Lecţii invitate susţinute în
a) instituţii de învăţământ
superior din străinătate/școli
de vară internaționale
b) instituţii de învăţământ
superior din ţară/școli de vară
naționale

Calcul punctaj

∑i 5/ Ai
(Ai – numărul de
autori ai
materialului i)

2 puncte /
manifestare

4×n
2×n

Punctaj cadru
didactic
(autoevaluare)

Punctaj
director
(evaluare)

Punctaj
CEAC
facultate

1.5.
2.

(n – numărul de lecţii
susţinute)
Coordonarea de programe de
studii

5 puncte /
program

Organizarea și desfășurarea de activități
didactice normate sau suplimentare

2.1.

Coordonare integrare studenți 1 punct / student
Erasmus primiţi
2.2. Organizarea şi îndrumarea 5 puncte
practicii profesionale sau
practicii pedagogice
Total punctaj domeniul I ( 1+2)

Domeniul II: Activitatea de cercetare științifică
Nr.
crt.

Criterii / indicatori

1.

Publicaţii

1.1.

Factor de impact individual
cumulat al lucrărilor ştiinţifice
publicate în reviste cotate ISI,
în ultimii 3 ani, cu afilierea
declarată la Universitatea din
Bucureşti,
Facultatea
de
Fizică (lista anexată; qi –
factor de impact, Ai – număr
de autori)
Proceedings indexate ISI,
publicate în ultimii 3 ani (Ai –
număr de autori)
Cărți/monografii de (co)autor
publicate în ultimii 5 ani la
edituri recunoscute
1.3.1. Naţional

10×∑i

1.3.2. Internaţional
(Ai – număr de autori)
Capitole în volume colective
publicate în ultimii 5 ani la
edituri recunoscute
1.9.1. Naţional

1.2.
1.3.

1.4.

Calcul punctaj

∑i

2.5
Ai

∑i

10
Ai

∑i

20
Ai

∑i

2.5
Ai

qi
Ai

Punctaj cadru
didactic
(autoevaluare)

Punctaj
director
(evaluare)

Punctaj
CEAC
facultate

1.9.2. Internaţional
(Ai – număr de autori)
1.5.

1.6

2
2.1.

2.2.

2.3.

3.

5

∑i A

i

Membru în colectivul de
redacție a unor reviste
științifice indexate ISI (date
de identificare)
1.5.1. Naţionale

5 puncte/revistă

1.5.2. Internaţionale

10
puncte/revistă

(a) Referent al revistelor
indexate ISI (date
identificare)
(b) Referent al revistelor
neindexate
ISI
(date
identificare)
Proiecte / granturi

5 puncte

1 punct

Proiecte
de
cercetare
internaționale (lista anexată;
n – număr proiecte)
2.1.1. Director/responsabil de
10×n
proiect
2.1.2. Membru
5×n
Proiecte
de
cercetare
naționale (lista anexată; n –
număr proiecte)
2.2.1. Director/responsabil de
7×n
proiect
2.2.2. Membru
3.5×n
Proiecte de dezvoltare (POS
DRU, POS CCE etc., lista
anexată; n – număr proiecte)
2.3.1. Director/responsabil de
7×n
proiect
2.3.2. Membru (Expert)
3.5×n
Conferințe naționale / internaționale

3.1.

Participare (comunicare
orală, poster, participare
virtualӑ; lista anexată)

3.2.

Moderator sesiune /
simpozion

2 puncte /
conferință
internațională,
1 punct /
conferință
națională
5 puncte /
conferință

5.2.

internațională,
2.5 puncte /
conferință
națională
Organizare congrese /
10 puncte /
conferinţe
conferință
internațională,
5 puncte /
conferință
națională
Recunoaştere şi impactul rezultatelor
cercetării
Număr citări în anul de
referință în reviste indexate
N
5×∑ ci
ISI (lista anexată, exclus
Ai
i
autocitări; Nci – număr de
citări, Ai - număr de autori ai
lucrării citate)
Centre de cercetare
Coordonare / director
10 puncte /
centru
Membru
4 puncte / centru

6.

Premii şi distincţii

7.

Brevete
şi
invenţii
înregistrate (autor sau coautor)
NB – număr brevete
7.1 Brevete internaţionale
7.2 Brevete naţionale

3.3.

4.
4.1

5.
5.1.

5 puncte /
premiu sau
distincţie

10×N B
5×N B

Total punctaj domeniul II ( 1+2+3+4+5+6+7)

Domeniul III: Servicii instituționale / activități administrative
Nr.
crt.

Criterii / indicatori

1.

Organizarea și desfășurarea examenelor de
admitere și finalizare a studiilor
Participare în comisiile de 2 puncte /
admitere la licență / master
comisie
Participare în comisiile de 3 puncte /
admitere la doctorat
comisie

1.1
1.2.

Calcul punctaj

Punctaj cadru
didactic
(autoevaluare)

Punctaj
director
(evaluare)

Punctaj
CEAC
facultate

Coordonarea lucrărilor de
2×N P
finalizare a studiilor / de
3×N L
perfecţionare (NL – număr de
4×N M
lucrări de licenţă; NP - număr
de lucrări de gradul I sau
lucrări de perfecţionare UIR,
etc.; NM – număr lucrări de
dizertaţie coordonate)
1.4.
Coordonare de lucrӑri de
doctorat
(n – număr de doctoranzi în
8×n+10×m
stagiu;
m – număr de teze susţinute
public în anul de referinţă)
1.5.
Membru în comisii de
îndrumare doctorat (n –
4×n
număr de doctoranzi în
stagiu)
1.6.
Membru în comisiile de 2 puncte /
finalizare a studiilor de licență comisie
/ master
1.7.
Referent în comisii de 3 puncte /
doctorat
comisie
2.
Organizarea și desfășurarea de evenimente
în beneficiul instituției
2.1.
Servicii în beneficiul instituției 2 puncte /
(participarea la elaborarea
serviciu /
orarului, asistență pentru
eveniment /
echipa managerială,
proiect
menţinerea şi dezvoltarea
paginilor web, etc.)
3.
Implicarea în activități de reprezentare
instituțională
3.1
Membru în comisii ale
2.5 puncte /
departamentului / facultӑţii /
comisie
universitӑţii
Total punctaj domeniul III ( 1+2+3)
1.3.

Domeniul IV: Relația cu societatea
N

Criterii / indicatori

Calcul punctaj

1.
1.1.

Implicarea în dezvoltarea instituțională
Reprezentarea Universității /
1 punct /
facultății / departamentului /
reprezentare
centrului de cercetare în

Punctaj cadru
didactic
(autoevaluare)

Punctaj
director
(evaluare)

Punctaj
CEAC
facultate

1.2.

2.
2.1.

mass media / în relația cu
alte instituții
Participarea la evenimente
organizate de universitate /
facultate (târguri
educaționale, evenimente de
popularizare a ştiinţei)
Expertiza profesională
Calitatea de membru / poziții
de conducere în asociații
științifice / profesionale
românești

2.2.

Calitatea de membru / poziții
de conducere în asociații
științifice / profesionale
internaţionale

2.3.

Participarea în programe ale
UE, comisii ale CNATDCU,
ARACIS etc.
Lucrӑri de popularizare

2.4.

2 puncte /
eveniment

2 puncte /
calitate de
membru,
5 puncte /
poziție de
conducere
5 puncte /
calitate de
membru,
10 puncte /
poziție de
conducere
5 puncte /
program sau
comisie
2.5 puncte
lucrare

/

Total punctaj domeniul IV ( 1+2)
______________________________________________________________________________
_________
Notă:
1.Corelarea domeniului cu gradul didactic se bazează pe următoarele ponderi:
Domenii/grad
didactic
Activitatea
științifică
Activitatea
didactică
Activități
administrative
Relația cu
societatea
Total

Asistent
Punctaj
minim
absolut
3

30%

Lector
Punctaj
minim
absolut
4

2

35%

4

35%

6

35%

8

25%

2

30%

3

30%

4

25%

5

20%

1

5%

1

5%

2

5%

3

10%

8

100%

12

100%

18

100%

24

100%

Pondere

30%

Conferențiar
Punctaj Pondere
minim
absolut
6
35%

Profesor
Punctaj
minim
absolut
8

Pondere

Pondere
45%

2. Corelarea punctajului minimal corespunzător domeniilor este:
Foarte bine: punctajul total minimal absolut depăşit cu 30%
Bine: pragul punctajul total minimal absolut depăşit cu 15%
Satisfӑcӑtor: punctajul total minimal
Slab: sub punctajul total minimal absolut cu 15% şi/sau neîndeplinirea punctajelor minimale pe
domenii
Foarte slab: sub pragul minimal cu 30%

________________________________________________________________________
________

Punctaj final cumulativ al cadrului didactic
Nr.crt.

Domeniu

Punctaj
final

Pondere
funcţie
de gradul
academic

Punctaj
final
ponderat

Punctaj
minimal

Abatere
punctaj
final
ponderat
față de
minimal

1
2

Activitatea didactică
Activitatea de cercetare
științifică
3
Servicii instituționale / activități
administrative
4
Relația cu societatea
TOTAL PUNCTAJ
Calificativ

Planuri de viitor privind dezvoltarea carierei şi/sau idei pentru dezvoltarea
Departamentului / Facultӑţii /
Universitӑţii: ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................

Data: _____________

Semnătura cadrului didactic evaluat: _______________

Comentarii realizate de directorul de departament:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Data: _____________

Semnătura directorului de departament: _______________

Am luat la cunoștință evaluarea realizată de directorul de departament
Data:
Semnătura cadrului didactic evaluat

Comentarii realizate de CEAC facultate (dacă este cazul):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................

Data: _____________

Semnătura președinte CEAC facultate: _______________

Am luat la cunoștință evaluarea realizată de CEAC facultate
Data:
Semnătura cadrului didactic evaluat

Anexa nr. 2
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Fizică
Departamentul _____________
Nume și prenume
cadru didactic evaluat
(personal didactic de conducere)
Grad didactic

Asistent/Lector/Conferențiar/Profesor

Formular de evaluare – personal didactic de conducere
Domeniul I: Activitatea didactică
Nr.
crt.

Criterii / indicatori

1.
1.1.

Managementul activității didactice
Elaborarea / actualizarea de
∑i 9 / A i
cursuri/suporturi de curs
(Ai – numărul de
tipărite sau în format
autori al cursului
electronic, în ultimii 5 ani
i)

1.2.

Elaborarea / actualizarea de
materiale didactice pentru
seminar/laborator sau a
paginii web cu informaţii
actualizate ale
seminariilor/laboratoarelor, în
ultimii 5 ani

1.3.

Sprijinirea sau coordonarea
unor manifestări științifice și
profesionale studențești

1.4.

Lecţii invitate susţinute în
a) instituţii de învăţământ
superior din străinătate/școli
de vară internaționale
b) instituţii de învăţământ
superior din ţară/școli de vară
naționale
(n – numărul de lecţii
susţinute)

Calcul punctaj

∑i 5/ Ai
(Ai – numărul de
autori ai
materialului i)

2 punct /
manifestare

4×n
2×n

Punctaj cadru
didactic
(autoevaluare)

Punctaj
director
(evaluare)

Punctaj
CEAC
facultate

1.5.

Coordonarea de programe de
studii

2.

Organizarea și desfășurarea de activități
didactice normate sau suplimentare

2.1.

Coordonare integrare studenți
Erasmus primiţi
2.2. Organizarea şi îndrumarea
practicii profesionale sau
practicii pedagogice
Total punctaj domeniul I ( 1+2)

5 puncte /
program

1 punct / student
5 puncte

Domeniul II: Activitatea de cercetare științifică
Nr.
crt.

Criterii / indicatori

1.

Publicaţii

1.1.

Factor de impact individual
cumulat al lucrărilor ştiinţifice
publicate în reviste cotate ISI
în ultimii 3 ani, cu afilierea
declarată la Universitatea din
Bucureşti,
Facultatea
de
Fizică (lista anexată; qi –
factor de impact, Ai – număr
de autori)
Proceedings indexate ISI,
publicate în ultimii 3 ani (Ai –
număr de autori)
Cărți/monografii de (co)autor
publicate în ultimii 5 ani la
edituri recunoscute
1.3.1. Naţional

1.2.
1.3.

1.3.2. Internaţional
(Ai – număr de autori)
1.4.

1.5.

1.6

Capitole în volume colective
publicate în ultimii 5 ani la
edituri recunoscute
1.9.1. Naţional
1.9.2. Internaţional
(Ai – număr de autori)
Membru în colectivul de
redacție a unor reviste
științifice indexate ISI

Calcul punctaj

10×∑i

∑i

2.5
Ai

∑i

10
Ai

∑i

20
Ai

∑i

2.5
Ai

qi
Ai

5

∑i A

i

1.5.1. Naţionale

5 puncte/revistă

1.5.2. Internaţionale

10
puncte/revistă

(a) Referent al revistelor
indexate ISI (date

5 puncte

Punctaj cadru
didactic
(autoevaluare)

Punctaj
director
(evaluare)

Punctaj
CEAC
facultate

identificare)

2
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

(b) Referent al revistelor
neindexate
ISI
(date
identificare)
Proiecte / granturi

1 punct

Proiecte
de
cercetare
internaționale (lista anexată;
n – număr proiecte)
2.1.1. Director/responsabil de
10×n
proiect
2.1.2. Membru
5×n
Proiecte
de
cercetare
naționale (lista anexată; n –
număr proiecte)
2.2.1. Director/responsabil de
7×n
proiect
2.2.2. Membru
3.5×n
Proiecte de dezvoltare (POS
DRU, POS CCE etc., lista
anexată; n – număr proiecte)
2.3.1. Director/responsabil de
7×n
proiect
2.3.2. Membru (Expert)
3.5×n
Conferințe naționale / internaționale

5.2.

2 puncte /
conferință
internațională,
1 punct /
conferință
națională
Moderator sesiune /
5 puncte /
simpozion
conferință
internațională,
2.5 puncte /
conferință
națională
Organizare congrese /
10 puncte /
conferinţe
conferință
internațională,
5 puncte /
conferință
națională
Recunoaştere şi impactul rezultatelor
cercetării
Număr citări în anul de
referință în reviste indexate
N
5×∑ ci
ISI (lista anexată, exclus
Ai
i
autocitări; Nci – număr de
citări, Ai - număr de autori ai
lucrării citate)
Centre de cercetare
Coordonare / director
10 puncte /
centru
Membru
4 puncte / centru

6.

Premii şi distincţii

3.2.

3.5.

4.
4.1

5.
5.1.

Participare (comunicare
orală, poster, participare
virtualӑ; lista anexată)

5 puncte /

premiu sau
distincţie
7.

Brevete
şi
invenţii
înregistrate
(NB – număr de brevete)
7.1 Brevete naţionale
7.2 Brevete internaţionale

5×N B
10×N B

Total punctaj domeniul II ( 1+2+3+4+5+6+7)

Domeniul III: Servicii instituționale / activități administrative
Nr.
crt.

Criterii / indicatori

1.

Organizarea și desfășurarea examenelor de
admitere și finalizare a studiilor
Participare în comisiile de 2 puncte /
admitere la licență / master
comisie
Participare în comisiile de 3 puncte /
admitere la doctorat
comisie
Coordonarea lucrărilor de
finalizare a studiilor / de
2×N P
perfecţionare (NL – număr de
3×N L
lucrări de licenţă; NP - număr
4×N M
de lucrări de gradul I sau
lucrări de perfecţionare UIR,
etc.; NM – număr lucrări de
dizertaţie coordonate)
Coordonare de lucrӑri de
doctorat
(n – număr de doctoranzi în
8×n+10×m
stagiu;
m – număr de teze susţinute
public în anul de referinţă)
Membru în
comisii
de
4×n
îndrumare doctorat (n –
număr de doctoranzi în
stagiu)
Membru în comisiile de 2 puncte /
finalizare studiilor de licență / comisie
master
Referent în comisii de 3 puncte /
doctorat
comisie
Organizarea și desfășurarea de evenimente
în beneficiul instituției
Alte servicii în beneficiul
2 puncte /
instituției (participarea la
serviciu /
elaborarea orarului, asistență eveniment /
pentru echipa managerială,
proiect
menţinerea şi dezvoltarea
paginilor web, etc.)
Dezvoltarea şi administrarea
3 puncte /
bazei tehnico-materiale
serviciu
Activități menite să contribuie 3 puncte /
la creșterea veniturilor
activitate
facultăţii
Implicarea în activități de reprezentare
instituțională

1.1
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
3.

Calcul punctaj

Punctaj cadru
didactic
(autoevaluare)

Punctaj
director
(evaluare)

Punctaj
CEAC
facultate

3.1.

Membru al conducerii
departamentului / facultӑţii /
universitӑţii
3.2.
Membru în comisii ale
departamentului / facultӑţii /
universitӑţii
Total punctaj domeniul III ( 1+2+3)

5
puncte
activitate

/

2.5 puncte
comisie

/

Domeniul IV: Relația cu societatea
N

Criterii / indicatori

Calcul punctaj

Punctaj cadru
didactic
(autoevaluare)

Punctaj
director
(evaluare)

Punctaj
CEAC
facultate

1.
1.1.

Implicarea în dezvoltarea instituțională
Inițierea / dezvoltarea de
5 puncte /
parteneriate
parteneriat
strategic,
2 puncte / alte
tipuri de
parteneriate (ex.
de practică)
1.2.
Reprezentarea Universității /
1 punct /
facultății / departamentului /
reprezentare
centrului de cercetare în
mass media / în relația cu
alte instituții
1.3.
Participarea la evenimente
2 puncte /
organizate de universitate /
eveniment
facultate (târguri
educaționale, evenimente de
popularizare a ştiinţei)
2.
Expertiza profesională
2.1.
Calitatea de membru / poziții
2 puncte /
de conducere în asociații
calitate de
științifice / profesionale
membru,
românești
5 puncte /
poziție de
conducere
2.2.
Calitatea de membru / poziții
5 puncte /
de conducere în asociații
calitate de
științifice / profesionale
membru,
internaţionale
10 puncte /
poziție de
conducere
2.3.
Participarea în programe ale
5 puncte /
UE, comisii ale CNATDCU,
program sau
ARACIS etc.
comisie
2.4.
Lucrӑri de popularizare
2.5 puncte /
lucrare
Total punctaj domeniul IV ( 1+2)
______________________________________________________________________________
_________

Notă:
1.Corelarea domeniului cu gradul didactic se bazează pe următoarele ponderi:
Domenii/grad
didactic
Activitatea
științifică
Activitatea
didactică
Activități
administrative
Relația cu
societatea
Total

Asistent
Punctaj
minimal
absolut
3

30%

Lector
Punctaj
minimal
absolut
4

2

20%

4

20%

6

20%

8

20%

2

40%

3

40%

4

40%

5

40%

1

10%

1

10%

2

10%

3

10%

8

100%

12

100%

18

100%

24

100%

Pondere

30%

Conferențiar
Punctaj
Pondere
minimal
absolut
6
30%

Profesor
Punctaj
minimal
absolut
8

Pondere

Pondere
30%

2. Corelarea punctajului minimal corespunzător domeniilor este:
Foarte bine: punctajul total minimal absolut depăşit cu 30%
Bine: punctajul total minimal absolut depăşit cu 15%
Satisfӑcӑtor: punctajul total minimal absolut
Slab: sub punctajul total minimal absolut cu 15% şi/sau neîndeplinirea punctajelor minimale
absolute pe domenii
Foarte slab: sub punctajul total minimal absolut cu 30%

________________________________________________________________________
________

Punctaj final cumulativ al cadrului didactic
Nr.crt.

Domeniu

Punctaj
final

Pondere
funcţie
de gradul
academic

Punctaj
final
ponderat

Punctaj
minimal

Abatere
punctaj
final
ponderat
față de
minimal

1
2

Activitatea didactică
Activitatea de cercetare
științifică
3
Servicii instituționale / activități
administrative
4
Relația cu societatea
TOTAL PUNCTAJ
Calificativ

Planuri de viitor privind dezvoltarea carierei şi/sau idei pentru dezvoltarea
Departamentului / Facultӑţii /
Universitӑţii: ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................

Data: _____________

Semnătura cadrului didactic evaluat: _______________

Comentarii realizate de directorul de departament:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Data: _____________

Semnătura directorului de departament: _______________

Am luat la cunoștință evaluarea realizată de directorul de departament
Data:
Semnătura cadrului didactic evaluat

Comentarii realizate de CEAC facultate (dacă este cazul):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................

Data: _____________

Semnătura președinte CEAC facultate: _______________

Am luat la cunoștință evaluarea realizată de CEAC facultate
Data:
Semnătura cadrului didactic evaluat

Anexa nr. 3
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Fizică
Departamentul _____________
Nume și prenume
cadru didactic evaluat
(personal didactic de
predare/de conducere)
Grad didactic

Asistent/Lector/Conferențiar/Profesor

Fişӑ pentru evaluarea colegialӑ
Indicaţi nivelul de performanţă folosind următoarea scală:
(1 = foarte slab; 2 = slab: 3 = satisfӑcӑtor: 4 = bun; 5 = foarte bun)

Nr. crt.

Criterii

Nivel performanță

1.

Colegialitate

2.

Punctualitate

3.

Limbaj şi comportament adecvat

4.

Implicare administrativӑ

5.

Promovarea instituţiei
PUNCTAJ TOTAL INDIVIDUAL (nivel mediu de performanță)

Comentarii privind cadrul didactic evaluat:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Anexa nr. 3
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Fizică
Nume și prenume
cadru didactic evaluat
Grad didactic

Asistent/Lector/Conferențiar/Profesor

Chestionar privind evaluarea activităţii didactice de către studenţi
Denumirea cursului / seminarului / laboratorului: ________________________________
Statutul cursului / seminarului / laboratorului: Obligatoriu / Opţional / Facultativ
Programul de studii: _____________________________ Licență/Master;
Anul de studii: _____
(!) Chestionarul este confidenţial şi nu se semnează.
Indicaţi nivelul de performanţă folosind următoarea scală:
1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = satisfacӑtor; 4 = bun; 5 = foarte bun

Nr.
crt.

Criterii

Nivel de
performanță /
punctaj

1.

Respectӑ planificarea iniţialӑ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Claritatea cerinţelor privind evaluarea
Claritatea limbajului folosit de cadrul didactic
Caracter sistematic al explicațiilor
Folosirea eficientӑ a timpului
Entuziasmul cadrului didactic
Atractivitatea prezentărilor
Interacţiunea cu studenţii şi încurajarea punctelor de vedere
alternative
9.
Dezvoltarea profesionalӑ a studentului în urma acestei activitӑţi
didactice
10. Stil de predare interactiv
PUNCTAJ TOTAL INDIVIDUAL (nivel mediu de performanță)
Comentarii privind cadrul didactic sau privind cursul / seminarul / laboratorul:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................
Nivelul meu de participare la activitatea didactică supusă evaluării a fost de:
a). Sub 25 %
b). 26-50 %
c). 51-75 %
d). Peste 75 %

