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Evaluarea cadrelor didactice de către studenți, 

Semestrul I, an univ. 2021-2022, 
11.01.2022-17.01.2022, ora 8:00 

 
 
 
 
 Stimați studenți,  

 

Începând cu acest an universitar a început pilotarea Metodologiei de evaluare anuală a 

rezultatelor și performanțelor profesionale individuale obținute de personalul didactic și de cercetare din 

UVT, aprobată de Senatul UVT prin Hotărârea nr. 45 din 22.07.2021. În acest sens, a fost dezvoltată o 

nouă platformă pentru evaluarea cadrelor didactice de către studenți, prin intermediul căreia, conform 

metodologiei, pentru fiecare activitate didactică fiecare student va completa 2 chestionare: unul de 

autoevaluare a propriului proces de învățare (20 de întrebări închise) și unul de evaluare a cadrului 

didactic (10 întrebări închise și 4 deschise – astfel, studenții vor fi obligați să ofere și feedback scris, 

detaliat, pentru fiecare activitate didactică în parte). Conform prevederilor acestei metodologii, vor fi luate 

în calcul doar evaluările studenților cu o prezență de cel puțin 50% la acea activitate didactică.  

Pentru a efectua procesul de evaluare, studenții trebuie să acceseze platforma 

https://evaluare.uvt.ro/ , să se conecteze cu contul instituțional @e-uvt.ro și să acceseze secțiunea 

„Evaluare didactică”. Platforma de evaluare va fi deschisă până luni, 17.01.2022, ora 08:00.  

Chiar dacă pe platformă studenții se autentifică cu contul de e-mail de e-uvt și parola proprie, 

procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți este 100% anonim, răspunsurile fiind 

criptate în așa fel încât să nu poată fi identificați autorii răspunsurilor, astfel că trebuie să încurajăm 

studenții să răspundă cât mai sincer tuturor întrebărilor din chestionare. Scopul evaluării cadrelor didactice 

de către studenți este de a colecta opiniile și feedbackul acestora cu privire la procesul educațional pe care 

l-au parcurs în acest semestru, în vederea îmbunătățirii activității cadrelor didactice și a serviciilor 

educaționale oferite de Universitatea de Vest din Timișoara. T 

Dacă studenții întâmpină dificultăți în procesul de evaluare, pot transmite un e-mail la adresa: 

edu@e-uvt.ro.  

Doar colectând opiniile studenților și colaborând strâns cu aceștia vom putea îmbunătăți calitatea 

procesului educațional din UVT! 
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