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REGULAMENT
privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic
Art.1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul general pentru evaluarea periodică a
rezultatelor şi performanţelor profesionale ale personalului didactic din Universitatea Transilvania
din Braşov.
Art.2 Evaluarea personalului didactic se referă la aspecte etice şi profesionale.
Art.3 Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative referitoare la
evaluarea calităţii personalului didactic:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de
performanţă ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, (ARACIS);
- Carta şi Regulamentele Universităţii Transilvania din Braşov.
Art.4 Evaluarea calităţii personalului didactic reprezintă o componentă a sistemului de
asigurare a calităţii și a sistemului de management al resursei umane din universitate, având la bază
standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă adoptaţi de Senatul universităţii.
Art.5 (1) Evaluarea performanţelor personalului didactic din universitate se face periodic,
la intervale de cel mult 5 ani, precum şi în situaţii speciale: promovare, acordare de gradaţii de
merit, alte situaţii stabilite de către Senatul universităţii sau Consiliul de Administraţie.
(2) Responsabilul procesului de evaluarea periodică a calităţii personalului didactic este
Prorectorul cu activitatea didactică.
Art.6 Evaluarea personalului didactic se referă la rezultatele şi performanţele din
activitatea didactică şi de cercetare, la respectarea eticii şi deontologiei profesionale, precum şi la
prestigiul profesional şi recunoaşterea naţională şi internaţională.
Art.7 Evaluarea periodică a personalului didactic se reglementează la nivel instituţional
prin proceduri care conţin criterii, standarde de performanţă şi instrumente specifice.
Art.8 (1) Evaluarea personalului didactic cuprinde: autoevaluarea activităţii didactice şi
ştiinţifice, evaluarea de către colegi (peer review), evaluarea activităţii didactice de către studenţi şi
evaluarea de către Directorul de departament.
(2) La nivelul departamentului, responsabilul procesului de evaluare a calităţii personalului
didactic este Directorul de departament.
Art. 9
(1) Autoevaluarea cadrelor didactice:
a) oferă informaţii cu privire la activitatea anuală a cadrului didactic pe baza criteriilor şi
standardelor de performanţă stabilite în universitate;
b) autoevaluarea cadrelor didactice cu contract de muncă în universitate se realizează
anual, pe baza unor instrumente specifice.
(2) Evaluarea de către colegi (peer review):

a) se referă la activitatea didactică şi ştiinţifică, la aspecte deontologice şi
comportamentale;
b) evaluarea de către colegi se realizează conform unei metodologii stabilite la nivel de
departament;
c) rezultatele evaluării de către colegi se comunică cadrului didactic evaluat şi se discută
în cadrul colectivelor de departament, sunt consemnate în procese verbale şi sunt
finalizate prin măsuri de îmbunătăţire a calităţii.
(3) Evaluarea activităţii didactice de către studenţi:
a) se realizează în mod planificat, sub coordonarea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii la nivel de Universitate (CEAC-U), pe baza unei proceduri specifice;
b) rezultatele evaluării se comunică cadrelor didactice evaluate, sunt discutate cu
studenţii şi în colectivele de departament, sunt consemnate în rapoarte de analiză şi se
finalizează prin măsuri de îmbunătăţire;
(c) rezultatele evaluării sunt publice, prin Raportul anual CEAC-U publicat pe site-ul
web al universităţii.
(4) Evaluarea de către Directorul de departament:
a) are la bază raportul de autoevaluare, rezultatele evaluării de către colegi (peer review)
şi ale evaluării activităţii didactice de către studenţi;
b) directorul de departament discută cu cadrul didactic evaluat şi sintetizează într-un
raport specific gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă şi măsurile de
îmbunătăţire propuse;
(c) directorii de departamente sunt evaluaţi de către decanii facultăţilor de care aparţin.
Art. 10
(1) Rezultatele evaluărilor sunt analizate şi validate de Consiliile departamentelor şi ale
facultăţilor.
(2) Rezultatele evaluării anuale a performanţelor cadrelor didactice sunt supuse analizelor
de management realizate în Consiliul de Administraţie şi servesc la stabilirea unor măsuri
pentru îmbunătăţirea calităţii.
Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii
Transilvania din Braşov din data de 15.11.2012.
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