METODOLOGIE
privind Regulamentul de evaluare periodică a calităţii
activităţii cadrelor didactice

Metodologia privitoare la Regulamentul de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral a
fost elaborată în baza Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei şi a Metodologiei
de evaluare externă a ARACIS aprobată prin Hotărârea 1418/2006 din 11.10.2006. Ea reflectă,
de asemenea, principiile şi criteriile din Carta ITBB şi principiile prezente în Statutul de
organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din
România, aprobat prin H.G. nr. 58/2008.
Conform regulamentului, rezultatele şi performanţele activităţilor didactice şi de cercetare ale
personalului didactic şi de cercetare al ITBB sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5
ani. Preşedintele CEAC al universităţii, împreună cu directorii de departament, răspunde de
verificarea aplicării corecte a procedurii la nivelul facultăţii şi a departamentelor, şi de
asigurarea condiţiilor pentru efectuarea şi păstrarea înregistrărilor efectuate.

Evaluarea periodică de către managementul universităţii
Art. 1. Iniţierea procedurii de evaluare anuală este făcută de rectorul universităţii, de decani şi
de directorul de departament, în prima saptămână a lunii decembrie a fiecărui an. Centralizarea
datelor se face de către CEAC la sfârşitul fiecărui semestru din anul universitar.
Art. 2. Iniţierea procedurii de evaluară globale, la cinci ani, este făcută de rectorul universităţii,
de decani şi de directorul de departament, în prima saptămână a lunii decembrie a anului cinci
al ciclului de evaluare. Centralizarea datelor se face de către CEAC la sfârşitul anului
universitar.
Art. 3. Evaluarea periodică de către colegi, se iniţiază la sfârşitul semestrului 2 al anului
universitar, la propunerea CEAC, conform calendarului universitar. Centralizarea datelor este
realizată de CEAC la sfârşitul anului universitar în curs.
Art. 4. Iniţierea procedurii de evaluare de către studenţi are loc la sfârşitul semestrul 2 al anului
universitar, la propunerea CEAC, conform calendarului anului universitar. Centralizarea datelor
este realizată de CEAC la sfârşitul anului universitar în curs.
Art. 5. Evaluarea managerială este realizată de managementul universităţii în decursul lunii
septembrie, înainte de începerea anului universitar următor. Comunicarea datelor evaluării
centralizate se face la începutul anului universitar următor.
Art. 6. Formele de evaluare amintite sunt coordonate de către comisia de calitate, CEAC a
universităţii.
Art. 7. Evaluarea periodică a cadrelor didactice de către studenţi are la bază o metodologie
unitară şi se foloseşte de Chestionarul de evaluare a cadrelor didactice din anexa manualului de
Calitate (C7-2) şi chestionarul de evaluare a satisfacţiei studenţilor, C3-1 care cuprind
aprecierile asupra activităţii didactice desfăşurate. Fiecare item de evaluare este apreciat cu un
punctaj de la 1 la 5.
Art. 8. Evaluarea periodică colegială se realizează pe baza unei fişe « Formular de evaluarea
colegială a cadrelor didactice », anexa C7-1, şi are în vedere criterii ce ţin de metodica
predării şi a seminarizării cursurilor, precum şi de implicare a cadrelor didactice la activităţile

organizate de universitate, facultate şi catedră. Fiecare item sau sub-item de evaluare este
apreciat cu un punctaj de la 1 la 5.
Art. 9. Evaluarea de către managementul universităţii se bazează pe Fişa de autoevaluare a
cadrului didactic - anexa la Fişa Postului, C7-3, pe analiza programei analitice, a materialelor
didactice elaborate, pregătirea cursului şi a seminarului, aprecierea de către colegi şi de către
studenţi. Fiecare tip de activitate sau fiecare reper de evaluare este apreciat cu un punctaj de la
1 la 5.
Art. 10. Punctajele de apreciere a activităţii de cercetare se acordă prin consultarea fişei de
autoevaluare (capitolul C al Fișei de autoevaluare, vezi Anexa la Fişa de post). Fiecare tip de
activitate de cercetare este apreciat cu un punctaj de la 1 la 5.
Art. 11. Activităţile auxiliare asociate calităţii de cadru didactic din fişa postului (activităţi
didactice), precum şi activităţile ecleziale asociate activităţii didactice vor fi evaluate de către
şeful de catedră / directorul de departament şi de decan prin observare, prin discuţii individuale
şi prin analiza autoevaluării elaborată de fiecare cadru didactic.
Art. 12. Persoanele aflate în funcţii de conducere vor fi evaluate de către persoanele aflate în
poziţii ierarhice superioare, după caz împreună cu membrii comisiei de evaluare şi asigurare a
calităţii.
Art. 13. Proporţiile în care diferite categorii de evaluare a activităţii didactice participă în
evaluarea de ansamblu (evaluare de către studenţi, de către colegi, de către managementul
universităţii), sunt stabilite de către CEAC al universităţii şi sunt aprobate implicit, sau
modificate explicit, la începutul anului academic în prima şedinţă de senat a universităţii. În
mod curent procentele folosite sunt 60 %, pentru evaluarea managementului universităţii; 20%
- pentru evaluarea colegială; şi 20%, pentru evaluarea realizată de către studenţi. Proporţiile
sunt aplicate de managementul universităţii şi verificate de CEAC la finalul activităţii periodice
de evaluare.
Art. 14. Pentru fiecare funcţie didactică CEAC stabileşte un punctaj minim care este aprobat de
senatul universităţii, anual, în mod implicit, şi este modificat de senatul universităţii în mod
explicit atunci când este necesar.

Art. 15. Gradațiile de merit vor fi repartizate conform centralizărilor efectuate de CEAC şi
aprobate de senatul universităţii.
Art. 16. Soluţionarea contestaţiilor pentru rezultatele evaluării și acordarea punctajelor vor fi
rezolvate de Comisia de Etică a universităţii.
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