UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

FORMULAR M-SPM-2007
ANUL UNIVERSITAR 202_/202_
Nr. de înregistrare la DGAC ......./......................

SINTEZA FIŞELOR DE EVALUARE A PROGRAMELOR DE MASTER 202_/202_ – Semestrul __
• Acțiunea de evaluare se efectuează în intervalul ___________ și _________ și este încredințată de către decan, prin consultarea directorului
departamentului care răspunde de ciclul de master, unui cadru didactic care nu are activități la ciclu de master dar care are responsabilități în
domeniul asigurării calității. În fiecare căsuță de la rubricile 1 - 21, 22.6 și 22.7 se înscrie numărul de răspunsuri primite pentru căsuța respectivă. La
punctele 22.1÷22.5 se înscriu răspunsurile în clar pe verso. Se recomandă ca acțiunile de colectare a formularelor completate să se facă prin
intermediul unui masterand sau astfel încât să se asigure confidențialitatea răspunsului.
• Persoana căreia i s-a încredințat acțiunea de evaluare predă un exemplar din fișa sintetică împreună cu toate fișele de evaluare directorului
departamentului care gestionează ciclul de master și depune la DGAC un exemplar din fișa sintetică.
• Directorul departamentului care gestionează ciclul de master, cu aportul responsabilului cu asigurarea calității din cadrul departamentului: i) va
comunica rezultatele decanatului; ii) va asigura arhivarea documentelor primite; iii) va discuta rezultatele cu colectivul de cadre didactice de la ciclul
de master; iv) va transmite în scris la DGAC, până în ___________, măsurile de îmbunătățire a activității rezultate în urma evaluării.

Facultatea

Specializarea MASTER

Anul de studii

Da

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nr. studenți înmatriculați

I

Parțial

Nu

Nu doresc să răspund

La debutul ciclului de master ați fost informat despre obiectivele specializării ?
La începutul anului ați fost informat cu privire la modul de examinare și notare ?
Sunteți mulțumit(ă) de informațiile cu privire la continuarea studiilor prin doctorat ?
Studiile d-voastră de licență vă permit să urmați ciclul master fără probleme ?
Materia studiată respectă programa disciplinelor din planul de învățământ ?
Considerați oportună introducerea la master a disciplinelor opționale ?
Există o bună complementaritate în timp între cursuri, seminarii și proiecte ?
Există o bună complementaritate în conținut între cursuri, seminarii și proiecte ?
Efortul de pregătire individuală este repartizat acceptabil în timpul semestului ?
Biblioteca universității dispune de documentația necesară studiului individual ?
În relația cu cadrele didactice de la ciclul de master folosiți internetul și e-mail-ul ?
În pregătirea pentru studiile masterale vă bazați pe internet ?
Sunteți mulțumit(ă) de materialele puse la dispoziție la seminarii și proiecte ?
Ați dispus de suficient timp de studiu pentru a vă pregăti pentru studiile de master ?
Masterul pe care l-ați ales corespunde așteptărilor dumneavoastră ?
Activitatea de cercetare din cadrul masteratului s-a Elaborarea cel puțin a
unei lucrări științifice
concretizat prin (se pot marca mai multe rubrici):

Participarea la un
grant de cercetare

Participare la colaborarea
UPT cu intreprinderi

Da, în afara universității
Da, în universitate
17.1 Ați efectuat o activitate remunerată pe durata studiilor ?
sub 15 ore / săptămână
între 15-30 ore / săptămână
peste 30 ore / săptămână
17.2 Numărul de ore ale activității prestate a fost
18 Am participat la aproximativ :
Procent din orele de curs

Procent din orele de la activitățile practice (aplicative)

sub 33%
între 33% și 66%
peste 75%

sub 66%
între 66% și 90%
100%

19. Corelez prezența mea la activitățile programate la ciclul de master cu (la această întrebare se pot da mai multe răspunsuri):
Orarul cursului
Maniera de predare a cursului
Convingerea mea că disciplina este necesară
Maniera de efectuare a prezenței la activități
Disponibilitatea mea în afara orelor de serviciu
20.
21.

Sub 5 ore pe
5-10 ore pe
Care a fost timpul mediu alocat studiului
săptămână
săptămână
individual în semestrul anterior?
Redus
Cu ce efort ați reușit să răspundeți exigențelor corpului profesoral?

22. Opinii asupra disciplinelor din programa de studii
22.1 Disciplina cu cel mai mare impact asupra dobândirii de abilități profesionale
22.2 Disciplina cu cea mai mare suprapunere peste discipline deja studiate (la licență)
22.3 Discipline ale căror programe analitice ar trebui substanțial îmbunătățite

10-20 ore pe
săptămână
Mediu

Mare

Peste 20 ore pe
săptămână
Foarte mare

(vă rugăm să completați titlurile disciplinelor pe verso)
(vă rugăm să completați titlurile disciplinelor pe verso)
(vă rugăm să completați titlurile disciplinelor pe verso)

(vă rugăm să completați titlurile disciplinelor pe verso)
22.4 Discipline noi care ar trebui introduse în planul de învățământ
(vă rugăm să completați titlurile disciplinelor pe verso)
22.5 Discipline a căror prezență în planul de învățământ nu este neapărat necesară
rațional
disproporționat în favoarea aplicațiilor
22.6 Raportul cursuri / aplicații a fost disproporționat în favoarea cursurilor
adecvat
neadecvat pentru curs
neadecvat pentru aplicații
22.7 Locul de desfășurare a cursurilor și aplicațiilor a fost

23. Alte puncte de vedere (se sintetizează pe verso):
24. Timpul consumat de persoana căreia i s-a încredințat acțiunea de evaluare: ........ ore pentru ........ + ........ ore pentru ........ + ..........
Numele și prenumele persoanei care a răspuns de evaluare

Data predării la directorul de departament

.............................................................

.........................................................

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

23. Sinteza altor puncte de vedere

