
 

 

 
 

 

REGULAMENT 

privind 
 

AUTOEVALUAREA CADRELOR DIDACTICE 

 
 

1. DOMENIU 

Regulamentul se aplică tuturor cadrelor didactice din cadrul Universităţii ”Andrei 

Saguna” din Constanta. Autoevaluare este obligatorie şi se realizează la terminarea anului 

universitar având ca obiect activitatea desfăşurată în anul universitar respectiv de către 

fiecare cadru didactic pentru următoarele categorii de activităţi: didactică, ştiinţifică şi de 

cercetare, cu studenţii/masteranzii/cursanţii, precum şi alte activităţi profesionale.   

 

2. SCOP 

Regulamentul stabileşte modalitatea de autoevaluare a cadrelor didactice din cadrul 

U.A.S.. Scopul autoevaluării este de a încuraja cadrul didactic să examineze de aproape 

activitatea sa şi să furnizeze o descriere completă a activităţii pe care o desfăşoară.  

 

 

3. DESCRIEREA PROCESULUI 

 

a) Autoevaluarea este coordonată de Biroul Consiliului Facultăţii; 

b) În fişa de autoevaluare se punctează activităţile menţionate la punctul 1 din prezentul 

regulament.  

c) Procesul de autoevaluare se va desfăşura pe baza programării stabilite, pentru toate 

cadrele didactice din cadrul U.A.S.; 

d) Fiecare cadru didactic completează şi semnează Fişa de autoevaluare în faţa 

decanului şi o depune la decanatul facultăţii; 

e) Biroul Consiliului Facultăţii poate solicita cadrelor didactice o mapă cu documente 

doveditoare pentru activităţile trecute în fişa de autoevaluare; 

f) Fişele de autoevaluare sunt discutate în Consiliul facultăţii pentru a găsi soluţii cu 

privire la corectarea neconformităţilor constatate. 

g) Aceste soluţii sunt însuşite de către cadrul didactic respectiv. 

 

4. RESPONSABILITĂŢI 

 

a) Biroul Consiliului Facultăţii răspunde pentru planificarea şi realizarea acţiunilor de 

autoevaluare conform prezentului regulament; 

b) Cadrul didactic răspunde pentru veridicitatea datelor trecute în fişa de autoevaluare, 

precum şi pentru implementarea soluţiilor stabilite de Consiliul facultăţii în cazul în care au 

fost constatete neconformităţi. 

 

 



5. DISPOZIŢII FINALE 

Prezentul Regulament, aprobat în şedinţa de Senat din 18.12.2007 şi a intrat în vigoare 

începând cu anul universitar 2007-2008, a fost modificat, completat şi aprobat în şedinţa 

Senatului din data de 21.10. 2010. 

Prezentul Regulament aşa cum a fost modificat şi completat intră în vigoare începând cu 

data de 1.11.2010. 
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6. ANEXE 

8.1. Anexa 1: Grila de autoevaluare 

8.2. Anexa 2: Fişa de autoevaluare 

 

 

 

 

 

 

Calificativele se acordă conform următoarelor punctaje: 

 

CALIFICATIV 

 

PUNCTAJ  

Preparator  

 

Asistent Lector Conferentiar Profesor 

A > 100 p > 150 p > 200 p > 250 p > 300 p 

B 50-100 p 100 – 150 p 150-200 p 200 – 250 p 250 – 300 p 

C < 50 p < 100 p < 150 p < 200 p < 250 p 


