RAPORT PRIVIND ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI LA
FACULTATEA DE RESURSE MINERALE SI MEDIU
Perioada analizată: semestrul II al anului universitar 2011-2012

Obiectul prezentului raport constă din evaluarea activităţilor educaţionale şi a cadrelor didactice
care susţin aceste activităţi, precum şi a nivelului în care programele de studii organizate de către
Facultatea de Resurse Minerale si Mediu, din cadrul Centrul Universitar Nord din Baia Mare, şi cadrele
sale didactice, corespund cerinţelor interne şi externe privind asigurarea calităţii.
Urmărirea modului în care procesele sistemului de management al calităţii sunt stabilite,
implementate, menţinute şi îmbunătăţite la nivelul Facultatii de Resurse Minerale si Mediu revine
Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii si conducerii facultatii.
În cadrul Facultatii de Resurse Minerale si Mediu funcţionează, pentru anul universitar
2011/2012, 8 programe de studii de tip licenţă.
Corpul profesoral al Facultăţii de Resurse Minerale si Mediu cuprinde 37 de cadre didactice
titulare şi supuse evaluării. Evaluarea s-a facut dupa o metodologie aprobata de consiliul facultatii si
cuprinde chestionare pentru fiecare tip de evaluare.
În urma aplicării în rândul studenţilor a chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice, a
mediului de învăţare şi a programelor de studii, cadrele didactice care predau în cadrul programelor de
studii supuse evaluării au fost (sintetic) apreciate după cum urmează:
- Între 4-5 puncte au primit 77,14 %
- Între 3-4 puncte au primit 20 %
- Între 2-3 puncte au primit 2,86 %
- Între 1-2 puncte au primit 0 %
Se face precizarea că s-au aplicat, la nivelul întregii facultati, 2000 de chestionare.
Se poate deci observa că o foarte mare majoritate a cadrelor didactice care susţin procesele de
învăţământ din cadrul programelor de studii evaluate de către studenţi (97,14%) au obţinut calificative
de „foarte bine” şi „bine”.
Au fost completate, de asemenea, chestionare de evaluare colegiala. Fiecare cadru didactic fiind
apreciat de alte 5 cadre didactice (in medie).
Evaluarea si aprecierea s-a facut din punct de vedere al:
1. Activitatilor didactice, au fost apreciati cu punctaj între: 4-5 puncte 91,89 %,
3-4 puncte 5,41%,
2-3 puncte 2,7 %,
1-2 puncte 0 %.
2. Activitatilor de cercetare, astfel au fost apreciati cu punctaj între: 4-5 puncte 78,38 %,
3-4 puncte 16.22 %,
2-3 puncte 5,41 %,
1- 2 puncte 0 %.
3. Participarii la activităţile departamentului, ale comunităţii academice, ale comunităţii locale si ale
mediului economico-social au fost apreciati cu puncte intre: 4-5 puncte 89,18 %,
3-4 puncte 5.41 %,
2-3 puncte 5.41 %,
1-2 puncte 0 %.
Totalul pentru evaluarea colegiala este intre: 4-5 puncte 89,18 %,
3-4 puncte 5.41 %,
2-3 puncte 5.41 %,
1-2 puncte 0 %.

O alta apreciere a fost realizata de sefii de departament pentru fiecare cadru didactic. Astfel au
fost cumulate toate aprecierile notate corespunzator.
Rezultatele obţinute confirmă orientarea corespunzătoare a eforturilor Facultăţii de Resurse
Minerale si Mediu privind asigurarea calităţii proceselor de învăţământ pe care le derulează.
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