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MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PROCESULUI DIDACTIC 

rezultate în urma analizei rezultatelor evaluării procesului didactic de către studenți 

Ciclul de studii: Licență 

Facultatea: Management în Producție și Transporturi 

Domeniul Specializare Anul de 
studiu / 
semestru 

Disciplina Probleme sesizate 
de către studenți 

Modalități de 
îmbunătățire  

Calculatoare 
și tehnologia 
informației 

Calculatoare -
Engleza 

2/4 Microeconomics Neprezentarea 
conexiunilor 
disciplinei cu 
disciplinele 
anterior/ulterior 
studiate. 
- grad de atractivitate 
scazut 
-  claritate în 
expunere scăzută  
- disponibilitate 
scazuta in ceea ce 
priveste solicitarile 
studentilor 

   Cadrele didactice vor aloca 
timp în vederea: 

-Sublinierii mai clare, de la 
primele întalniri cu studenții a 
rolului și conexiunilor 
disciplinei în formarea lor 
profesională 

-Regândirea/diversificarea  
metodelor de predare pentru a 
crește gradul de atractivitate și 
claritatea expunerilor. 

-Îmbunătățirii comunicării în 
relația cu studentul, dar și 
pentru a marii gradul de 
solicitudine în limita timpului 
alocat disciplinei. 
 

Ingineria 
sistemelor 

Automatică și 
informatică 
aplicată 

2/4 Microeconomie Neprezentarea 
conexiunilor 
disciplinei cu 
disciplinele 
anterior/ulterior 
studiate. 
- grad de atractivitate 
scazut 
-  claritate în 
expunere scăzută  
- disponibilitate 
scazuta in ceea ce 
priveste solicitarile 
studentilor 

   Cadrele didactice vor aloca 
timp în vederea: 

-Sublinierii mai clare, de la 
primele întalniri cu studenții a 
rolului și conexiunilor 
disciplinei în formarea lor 
profesională 
     -Regândirea/diversificarea  
metodelor de predare pentru a 
crește gradul de atractivitate și 
claritatea expunerilor. 

-Îmbunătățirii comunicării în 
relația cu studentul, dar și 
pentru a marii gradul de 
solicitudine în limita timpului 
alocat disciplinei. 
 

Informatica Informatica 1/2 Microeconomie - grad de atractivitate 
scazut la activitatile 
de seminar 
-  claritate în 
expunere scăzută la 
seminar 
- la activitatea de 
seminar : atitudine 
aroganta în raport cu 
studenții 
disponibilitate 
scazuta la solicitarile 
studenților. 

    Cadrele didactice vor aloca 
timp în vederea: 

- Sublinierii mai clare, de la 
primele întalniri cu studenții a 
rolului și conexiunilor 
disciplinei în formarea lor 
profesională 

-Diversificarii metodelor de 
predare la seminar pentru a 
crește gradul de interactivitate  
    La activitatea de seminar s-a 
luat împreună cu titularul 
cursului decizia de schimbare 
a titularului activităților 
aplicative. 
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Inginerie și 
Management 

Inginerie 
economică in 
construcții 

4/8 Inginerie 
organizării 
șantierelor 

- grad de atractivitate 
scazut 
- ritmul de predare 
inadecvat 
- claritate in 
expunere 
necorespunzatoare 
- grad de 
interactivitate scăzut 

Cadrele didactice vor aloca 
timp în vederea: 

-Diversificarii modalitatilor 
de predare, precum si 
sublinierii mai clare a rolului, 
importanței și conexiunilor 
disciplinei pentru finalizarea 
formării profesionale a 
studenților 

-Adaptării ritmului de 
predare  

-Îmbunătățirii clarității 
prezentărilor 

-Îmbunătățirii comunicării în 
relația cu studentul, pentru a 
marii gradul de interactivitate 

Inginerie și 
Management 

Inginerie 
economică in 
construcții 

4/8 Management în 
construcții 2 

- grad de atractivitate 
scazut 
- claritate in 
expunere 
necorespunzatoare 
- grad de 
interactivitate scăzut 

Cadrele didactice vor aloca 
timp în vederea: 

- Diversificarii modalitatilor 
de predare precum si 
sublinierii mai clare a rolului, 
importanței și conexiunilor 
disciplinei pentru finalizarea 
formării profesionale a 
studenților 

 -Îmbunătățirii clarității 
prezentărilor 

-Îmbunătățirii comunicării în 
relația cu studentul, pentru a 
marii gradul de interactivitate 

Inițierea pe viitor în  
perioada derulării activităților 
didactice, după primele 
întâlniri , a unor discuții de 
feedback cu studenții. 

Administratie 
publica 

Administratie 
publica 

3/6 Sisteme 
informatice in 
management 

- grad de atractivitate 
scazut la aplicații 
- claritate in 
expunere 
necorespunzatoare la 
aplicații 
- maniera de 
interactiune 
necorespunzatoare la 
aplicații 

Cadrele didactice vor aloca 
timp în vederea: 
- Diversificarii modalitatilor de 
predare precum si sublinierii 
mai clare a rolului, importanței 
și conexiunilor disciplinei 
pentru finalizarea formării 
profesionale a studenților 
 -Îmbunătățirii clarității 
prezentărilor 
-Îmbunătățirii comunicării în 
relația cu studentul, prin 
ameliorarea manierei de 
abordare a acesteia ca si: 
atitudine, limbaj verbal si 
nonverbal etc. 

 

http://avizier.upt.ro/wp-content/uploads/2013/10/logo3.jpg

