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Evaluarea activităţii conducătorilor de doctorat de către doctoranzi este o parte esenţială a procesului de evaluare a calităţii 
serviciilor educaţionale şi de cercetare. Chestionarul este destinat cunoaşterii opiniilor doctoranzilor care sunt cuprinşi în 
programul de studii al Şcolii Doctorale UNEFS. 
Toate răspunsurile sunt confidenţiale, se prelucrează prin programul Remark de către Directorul Şcolii Doctorale şi se 
comunică  Prorectorului UNEFS și conducătorului respectiv. 
Opiniile dvs. vor fi utilizate la stabilirea acţiunilor de îmbunătăţire a activităţii conducătorilor de doctorat.  
Chestionarul cuprinde aspecte care descriu stilul de activitate de predare, îndrumare, monitorizare a activităţii de aprofundare 
și de cercetare științifică. 
Pentru fiecare, alegeţi din scala de evaluare atributul care caracterizează cel mai bine opinia dumneavoastră raportată la 
conducătorul evaluat. La completare, umpleți cerculețul care corespunde răspunsului ales de dumneavoastră. 

 
 
 
 
 

 
A. În ce proporţie aţi venit în contact  direct cu conducătorul de doctorat apreciat? 

Activitatea didactică peste 10 ori 5-6 ori 3-4 ori 1-2 ori Deloc 
Predare, seminarizare ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Examene /rapoarte/teză ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Îndrumare directă ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
B. Câte ore alocaţi săptămânal  studiului individual pentru formarea şi perfecţionarea prin intermediul doctoratului:  

Peste 6 ore <6 ore <4 ore < 2 ore < 1 oră 
⃝ 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

C. Evaluarea activităţii conducătorului de doctorat: 
Nr. 
Crt. 

CRITERIU APRECIERE** 
Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte bine 

1 Nivelul ştiinţific, capacitatea de comunicare și  vastitatea 
cunoştinţelor din domeniu 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

2  Coordonarea,  organizarea şi conducerea  activităţilor 
teoretice şi aplicative  privind activitatea de informare şi 
cercetare   

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

3 Claritatea formulării cerinţelor faţă de doctoranzi ⃝ 
 

⃝ ⃝ ⃝ 

4 Corectitudinea, eficienţa şi consistenţa explicaţiilor date  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

5 Relevanţa exemplelor, ilustraţiilor etc. folosite de 
conducătorul de doctorat în întâlnirile directe cu 
doctoranzii 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

6  Preocuparea  conducătorului de doctorat  pentru gradul de 
înţelegere al  doctoranzilor a cerințelor și a materialul 
transmis 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

7 Încurajarea doctoranzilor la participare activă şi liberă 
exprimare 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

8 Disponibilitatea şi promptitudinea  conducătorului de 
doctorat  de a oferi ajutor suplimentar doctoranzilor 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

9 Punctualitatea conducătorului de doctorat ⃝ 
 

⃝ ⃝ ⃝ 

10 Corectitudinea şi imparţialitatea evaluării 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 Per total  
 

    

* Completarea chestionarului este opţională şi anonimă. 
**Explicitarea calificativelor utilizate: foarte bine = capacitate/competenţă formată; bine = capacitate/competenţă 
care necesită antrenament pentru consolidare; suficient = capacitate/competenţă aflată în curs de formare; insuficient 
= capacitate/competenţă nerealizată. 
****Va rugăm a avea în vedere necesitatea unei concordanţe între aprecierile pentru fiecare criteriu în parte 
şi aprecierea finală pentru modul de desfășurare a activităţii. 

Indicații de completare: 
Marcarea se face prin umplerea completă a cercului. Oricare alt mod de marcare  nu este valabil. Nu puteți anula o 
marcare prin cruce sau X ș. a. 

Corect   Incorect       Incorect    


