UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE
DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LA DISTANŢĂŞI FORMARE CONTINUĂ
Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Corp H, et. 1, Târgovişte, tel.: 0245/610553
CHESTIONAR DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE
DE CĂTRE STUDENŢI – ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ
Stimate Domnule/Doamnă student/-ă la ID,
Dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii într-o univesitate implică şi crearea unei culturi
organizaţionale, bazate pe conceptul de evaluare.
Evaluarea activităţilor tutoriale, temelor de control şi a activităţilor aplicative este un exerciţiu care trebuie învăţat
şi înţeles de toţi participanţii la procesul educaţional, fiind util atât pentru studenţi cât şi pentru cadrele didactice ID.
Vă rugăm să trataţi foarte serios acest proces de evaluare, deoarece veţi face posibilă acumularea unei experienţe
care va conduce la perfecţionarea activităţii educaţionale.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Facultatea:___________________________________________Specializarea__________________________________
Numele disciplinei:________________________________________________________________________________
Cadru didactic evaluat:_____________________________________________________________________
Tipul activităţii (AT, TC, AA):_______________________________________________________________________
An universitar:__________________________________Anul de studiu______________________________________
Semestrul:_______________________________________ Data completării__________________________________
Vă rugăm să încercuiţi răspunsul sau, dacă doriţi şi e cazul să completaţi spaţiile libere cu opinia dvs.
1. Cum apreciaţi modul general de redactare al suportului de curs ?
A. Foarte bun. B. Bun. C. Satisfăcător. D. Nesatisfăcător.
2. Bibliografia prezentată în suportul de curs vă este de ajutor în procesul de învăţare ?
A. Foarte mult. B. Mult. C. Puțin. D. Deloc.
3. Temele de control postate pe platformă vă ajută în acumularea disciplinei ?
A. Foarte mult. B. Mult. C. Puțin. D. Deloc.
4. Câte întâlniri față în față, concretizate în AT sau AA 1, ați desfășurat parcursul semestrului?
A. Trei sau mai multe. B. Două. C. Una. D. Nici una.
5. Modul de desfășurare a întâlnirilor față în față (fie AT, fie AA) îl considerați:
A. Foarte bun. B. Bun. C. Satisfăcător. D. Nesatisfăcător.
6. În fișa disciplinei aveți prevăzut un punctaj pentru prezența la ore și pentru rezolvarea temelor de control ?
A. Da, pentru ambele. B. Da, doar pentru temele de control. C. Da, doar pentru prezență. D. Nu.
7. Vă rugăm să treceți mai jos orice alte observații mai aveți, referitoare la disciplină sau la cadrul didactic:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

AT sunt activitățile tutoriale desfășurate față în față. AA sunt activități asistate și sunt specifice disciplinelor care la
învățământul cu frecvență au ore de practică sau laborator.
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