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UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ȘI URBANISM “ION MINCU” 

 
 
 

PENTRU EVALUAREA DE CĂTRE STUDENȚI A DISCIPLINELOR_CADRELOR 
DIDACTICE ÎN SESIUNEA DE IARNĂ 2021/SEM. 1  

 
 
 
 
 
Pentru a îndeplini cerințele ARACIS pentru acreditarea UAUIM, în urma celor convenite în 
Consiliul de administrație și cu domnul Rector, în această sesiune evaluările de 
discipline_cadre didactice de către studenți se vor face online.   
Deoarece secțiunea CEAC de pe platforma digitală a UAUIM nu a putut fi gata pentru 
sfârșitul acestui semestru, evaluarea se va face pe Google Docs, așa cum s-a făcut în 
semestrul 2/2020 la Facultatea de Arhitectură, pentru testare.  
 
Aceasta se va face centralizat, la nivelul fiecărei facultăți (respectiv școală doctorală), după 
fișa simplificată care a fost întocmită împreună cu expertul ARACIS (documentele 1-
Chestionar evaluare_Facultati; respectiv 1-Chestionar evaluare_Scoli Doctorale). 
Chestionarul este valabil pentru toate tipurile de activități predate în facultăți/școlile 
doctorale.   
 
Pentru desfășurarea online a evaluării, Decanatele și Directorul școlilor doctorale vor trimite 
studenților adresele de acces pe https://docs.google.com/forms/ pentru fiecare disciplină, 
conform planurilor de învățământ din semestrul 1. (Ca exemplu, atașăm documentul 2-ex-
AN2-FA Chestionare evaluare cd_discipline, care a fost folosit în sesiunea din vara 2020.)  
 
Studenții vor completa, în deplin anonimat, chestionarul pentru fiecare disciplină_cadru 
didactic până la sfârșitul sesiunii. Accesul studenților nu este permis decât cu adresa mail cu 
care sunt înscriși, iar un student nu poate răspunde la chestionar decât o singură dată. 
Deschiderea și închiderea accesului studenților la chestionare va fi anunțat de către 
decanate. 
 
Bilanțurile pentru fiecare disciplină_cadru didactic sunt făcute automat, iar documentele 
respective vor fi apoi trimise de către decanate spre directorii de departamente pentru 
întocmirea rapoartelor semestriale/anuale pe baza cărora CEAC va putea face Raportul anual 
pe Universitate.  
 
Fișele de evaluare rezultate sunt secrete; sunt accesibile doar decanilor care le-au generat. 
După închiderea evaluării și trimiterea la departamente, cadrele didactice își vor putea 
vedea fișa personală la cerere, iar titularii de discipline pot avea acces și la fișa 
colaboratorilor la disciplina respectivă.  
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Menționăm că, odată cu terminarea construcției platformei digitale a UAUIM (încă în lucru și 
testări), va fi mult mai simplu, creându-se automat accesul studenților pentru evaluare, cât și 
generând automat bilanțurile semestriale și anuale pentru fiecare facultate (școală 
doctorală) și departament, ceea ce va ușura de acum înainte atât munca decanatelor cât și a 
directorilor de departamente.  
 
Acestea nu vor fi însă posibile decât în semestrul 2/2021, când vom reveni cu procedurile de 
rigoare.  
 
 
Vă urăm succes în sesiune! 
Cu toată prietenia,  
 
În numele CEAC 

Ana Maria Zahariade   

   
 
 


