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CADRUL LEGISLATIV 
 

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea privind organizarea studiilor universitare nr. 288/2004, modificată şi completată; 

 Metodologia de evaluare a rezultatelor și performanțelor profesionale ale personalului 

didactic și de cercetare din Universitatea Petrol Gaze din Ploiești, Cod R 04.13. 

  

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art.1  Analiza disciplinei reprezintă o componentă a managementului calității în învățământul 

universitar. Analiza disciplinei stabilește în spirit colegial şi academic, direcțiile unor măsuri 

corective benefice pentru procesul educațional şi contribuie la îmbunătăţirea continuă a programelor 

de studii. În același timp se evidențiază procedeele de bune practici care aduc la rezultate foarte bune 

în dobândirea de competențe pentru studenți.  

Elementele incluse în analiza disciplinei sunt: 

 legătura cu disciplinele care preced și succed disciplina; 

 opinia cadrului didactic despre modul de abordare și îmbunătățire continuă a conținutului 

disciplinei; 

 părerea studenților referitoare  la predare, materialele suport și interacțiunea cu cadrul 

didactic; 

 constatările comisiei de analiză; 

 suportul departamentului în atingerea obiectivelor disciplinei. 

 

Art.2  Analiza unei discipline are în vedere următoarele aspecte:  

 corelarea cunoștințelor din cadrul disciplinei cu cele care o preced (preluări, reluări) şi 

respectiv, cu cele care o succed (anticipări);  

 echilibrarea volumului cunoștințelor transmise şi solicitate, corespunzător numărului  

de ore de curs, numărului de ore de studiu individual şi numărului de credite acordate  

disciplinei;  

 asigurarea legăturii dintre conținutul aplicațiilor (seminar, laborator, teme de casă,  

proiecte, practică) şi conținutul prelegerilor;  

 evaluarea competențelor dobândite de student după promovarea disciplinei; 

 măsura în care cunoștințele oferite se încadrează în concepția de ansamblu a planului de 

învățământ al specializării;  

 structura cunoștințelor în cadrul disciplinei şi raportul dintre cunoștințele fundamentale 

proprii şi cunoștințele de vârf sau de aprofundare a specializării; 

 modul în care sunt realizate obiectivele asumate prin fişa disciplinei, în conformitate cu 

fişa specializării;  

 desfăşurarea activităţii de predare, inclusiv existenţa sau nu a unui dialog cu studenţii;  

 ponderea aplicaţiilor, exemplelor sau studiilor de caz, în cadrul prelegerilor; 

 gradul de utilizare a tehnologiilor informaţionale în cadrul disciplinei; 

 tehnici şi tehnologii didactice, cu evidenţierea elementelor modernizate; 
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 gradul de implementare în conţinutul disciplinei, acolo unde este cazul, a componentei 

economice, a controlului calităţii, a măsurilor de protecţie a personalului şi a mediului, a 

managementului activităţii, etc.; 

 existenţa unui suport de curs şi modul în care studenţii au acces la acesta; 

 modul în care se desfăşoară activităţile aplicative şi dacă studenţii cunosc tematica înaintea 

desfăşurării acestor activităţi;  

 respectarea orarului şi a sălilor anunţate pentru desfăşurarea activităţilor didactice aferente 

disciplinei analizate sau după caz programarea sau accesul la activitățile on-line; 

 nivelul de dotare al laboratorului în care se desfăşoară activităţi aplicative (în cazul 

disciplinelor care au prevăzută în planul de învăţământ activitatea lucrări);  

 gradul de individualizare a aplicaţiilor; volumul de activitate în cadrul studiului individual, 

cu precădere cel afectat pentru aplicaţii; 

 modul în care studenţii de la formele IFR şi ID interacţionează cu cadrele didactice titulare 

de disciplină; 

 organizarea de prelegeri deschise, eventual cu lectori invitaţi;  

 modul de evaluare a activităţii studenţilor şi a cunoştinţelor dobândite care se reflectă în 

notarea finală; corelarea modului de evaluare a cunoștințelor studenților cu structura şi 

volumul activităților didactice: curs, aplicații, studiu individual;  

 

Art.3  (1) Datele utilizate pentru evaluare sunt: 

 fişa disciplinei; 

  autoevaluarea titularului disciplinei, conform Cap. II din „Metodologia de evaluare a 

rezultatelor și performanțelor profesionale ale personalului didactic și de cercetare din 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești”, cod R 04.13, ediția/revizia în vigoare; 

 note de curs, caiete de seminar, laborator, teme de casă, proiecte, precum şi subiectele de 

la ultima examinare a studenților;  

 materialul didactic propriu şi/sau elaborat de alți autori, recomandat spre consultare 

studenților de către titularul disciplinei;  

 referatul de sinteză de la ultima evaluare (dacă este cazul); 

  informații proprii ale membrilor comisiilor obţinute de la asistența la orele de curs şi 

aplicații, 

 punctul de vedere al titularilor de la disciplinele obligatorii care preced disciplina analizată, 

referitor la competențele asigurate anterior studenților; 

 punctul de vedere al titularilor de la disciplinele care sunt predate după disciplina analizată, 

referitor la competențele necesare studenților prin disciplina analizată; 

 punctul de vedere al studenților rezultat din chestionare completate de aceștia, cu caracter 

anonim conform Cap. IV din „Metodologia de evaluare a rezultatelor și performanțelor 

profesionale ale personalului didactic și de cercetare din Universitatea Petrol – Gaze din 

Ploiești”, cod R 04.13, ediția/revizia în vigoare; 

 punctul de vedere al studenților va fi însoțit de coeficientul de participare la activități.   

(2) Pentru a asigura o analiză obiectivă pe baza chestionarelor completate de către studenți, 

cadrul didactic va calcula, pe baza formularelor de prezență la orele de curs, laborator și seminar, un 

coeficient de participare la activități cu relația: 
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𝐶𝑃 =
∑ 𝑃𝑐,𝑖 + ∑ 𝑃𝑙,𝑖 + ∑ 𝑃𝑠,𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∙ (𝑁𝑐 + 𝑁𝑙 + 𝑁𝑠)
 

unde 𝑛 este numărul de studenți înrolat la disciplina analizată 

𝑃𝑐,𝑖 – este numărul de prezențe la orele de curs ale studentului 𝑖 

𝑃𝑙,𝑖 – este numărul de prezențe la orele de laborator ale studentului 𝑖 

𝑃𝑠,𝑖 – este numărul de prezențe la orele de seminar ale studentului 𝑖 

𝑁𝑐 – numărul de cursuri 

𝑁𝑙 – numărul de laboratoare 

𝑁𝑠 – numărul de seminarii 

Numărul de prezențe și de activități obligatorii sunt cele de la începutul semestrului până la 

data de analiză a disciplinei. 

(3) În cazul în care cadrul didactic titular nu prezintă coeficientul de participare la activități  

acesta va fi considerat de comisie egal cu 1. 

 

Art.4  (1) Fiecare departament didactic din structura Universității Petrol-Gaze din Ploieşti va 

organiza semestrial minimum două analize de discipline.  

(2) Consiliile facultăților pot solicita departamentelor pentru care au emis note de sarcini 

didactice analize de discipline.  

 

Art.5 (1) Disciplinele care vor fi analizate într-un an universitar vor fi stabilite de către consiliul 

departamentului şi vor fi anunțate de către directorul de departament în ședința consacrată aprobării 

statelor de funcţii pentru respectivul an universitar.  

(2) Departamentele vor transmite, sub semnătura directorilor de departament, decanatului 

facultății coordonatoare, tabelul cu disciplinele care vor fi analizate, prin completarea formularului 

din Anexa 1 (formular F 319.14/Ed 2) .  

(3) Facultățile vor înainta prorectorului cu activitatea didactică a Universității, sub semnătura 

decanului, tabelele cu disciplinele care vor fi analizate, prin completarea formularului din Anexa 2 

(formular F 320.14/Ed 2).  

(4) Documentele menţionate la alin. 2 şi 3 vor fi transmise înaintea desfășurării analizelor.  

(5) Membri ai Consiliilor Facultăților sau ai Consiliului de Administrație pot fi invitați să 

participe la diferite faze ale analizelor.  

(6) Facultățile vor posta pe paginile web proprii lista disciplinelor care urmează a fi analizate 

pe parcursul anului universitar curent.  

 

Art.6 (1)La stabilirea disciplinelor care urmează a fi analizate vor fi avute în vedere următoarele 

priorităţi:  

 discipline aferente programelor de studii care urmează a fi evaluate; 

  discipline ai căror titulari au fost evaluaţi de către studenţi în anul universitar precedent şi 

au obţinut mai puţin de trei puncte din 5 la evaluare; 

   discipline predate de şefi de lucrări/lectori universitari aflaţi în al doilea an de predare; 

  discipline la care studenţii obţin rezultate foarte bune la formele de evaluare; 

  discipline la care studenţii obţin rezultate foarte slabe la formele de evaluare; 
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  discipline ai căror titulari (şefi de lucrări/lectori, conferenţiari cu norma de bază în 

universitate) urmează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post didactic superior.  

(2)  La stabilirea disciplinelor care urmează a fi analizate potrivit priorităților de la alin. 1 vor 

fi avute în vedere cadre didactice cu norma de bază în universitate şi cadre didactice asociate.   

 

Art.7 (1) Pentru fiecare disciplină consiliul departamentului va numi câte o comisie formată dintr-un 

președinte şi doi membri.  

 (2) Președintele comisiei de analiză va trebui să dețină titlul de conferențiar universitar sau 

profesor universitar  şi să aibă competențe în domeniul disciplinei analizate sau într-un domeniu apropiat.  

 (3) Membrii comisiei pot avea gradul didactic șef de lucrări (lector universitar).   

 

Art.8 (1) În primele două săptămâni ale semestrului consiliul departamentului va stabili programul 

activităților aferente analizei.   

 (2) Activitățile, la care vor participa membrii comisiei şi alte cadre didactice din departament 

(în primul rând cele care activează în domeniul disciplinei analizate) sau din facultatea deservită, se 

vor desfășura pe parcursul a două săptămâni şi vor include:  

 consultarea fișei disciplinei, a suporturilor de curs şi de activități aplicative aferente 

disciplinei analizate; 

  participarea la activități de predare şi aplicative specifice disciplinei analizate; - întocmirea 

formei preliminare a raportului, potrivit formularului din Anexa 3.  

(3) Activitățile prevăzute la alin. (2) vor fi făcute publice prin  postare pe pagina web proprie 

a departamentului (dacă există) și a facultății din care face parte departamentul.  

 (4) Se recomandă ca activităţile evidenţiate la alin. 2 să se desfăşoare în săptămânile 4 şi 5 ale 

semestrului pentru prima disciplină, respectiv în săptămânile 9 şi 10 pentru a doua disciplină.  

 (5) Dacă o disciplină este aferentă unui semestru cu durata de 10 sau 11 săptămâni aceasta va 

fi programată pentru analiză în săptămânile 4 şi 5 ale semestrului.  

 (6) Dacă ambele discipline se află în situaţia descrisă la alin. 5  acestea vor fi programate 

pentru analiză în săptămânile 3-4, respectiv 7-8 ale semestrului.  

 (7) În ultimele două săptămâni ale unui semestru nu vor fi programate activități aferente 

analizelor de disciplină.  

 

Art.9 Rezultatele analizei vor fi discutate în cadrul unei ședințe de departament, convocate după 

încheierea celor două săptămâni în care se derulează activitățile prevăzute Art. 8 alin. 2, conform 

protocolului de mai jos.  

(1) Prezentarea disciplinei de către titular şi echipa de colaboratori.  

(2) Prezentarea de către președintele comisiei de analiză a raportului preliminar.  

(3) Discutarea concluziilor analizei şi formularea de recomandări, care vor fi consemnate în 

raportul comisiei (formular F 321.14/Ed 2). Rezultatul analizei realizat în cadrul ședinței de 

departament constă în definirea unor măsuri corective vizând:  

 conținutul şi volumul de cunoștințe al disciplinei; 

  modernizarea disciplinei, acolo unde este cazul, prin promovarea tehnologiilor 

informaţionale, prin creşterea ponderii componentelor tehnico-economice, prin introducerea 

unor noi tehnici şi tehnologii didactice etc.;  

 îmbunătăţirea modului de evaluare a cunoștințelor teoretice şi a deprinderilor practice 

acumulate de studenți;  
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 dotarea departamentului cu baza materială necesară susținerii modernizărilor recomandate;  

 asigurarea surselor bibliografice prin materiale didactice redactate de titularul disciplinei 

şi/sau cadrele didactice care conduc aplicațiile. 

(4) Aprobarea prin vot de către membrii departamentului a raportului comisiei de analiză.  

 

Art.10 (1) Raportul comisiei, în formă originală, va fi păstrat în arhiva departamentului pe o perioadă 

de 5 ani, iar o copie a acestuia va fi înaintată decanatului facultăţii din care face parte departamentul 

şi facultăţii care gestionează specializarea de care aparţine disciplina analizată.   

(2) La încheierea fiecărui an universitar decanii facultăților vor prezenta Consiliului de 

administrație o informare referitoare la desfășurarea analizelor de disciplină şi la concluziile 

desprinse.  

(3) La începutul anului universitar Consiliul de administrație va prezenta Senatului universitar 

un raport referitor la concluziile desprinse din analizele de disciplină efectuate în anul universitar 

precedent. Prezentarea va evidenția și cazurile de bune practici în activitatea didactică.  

 

Art.11 În fişele generale ale posturilor vor fi înscrise atribuţii aferente planificării, urmăririi şi 

realizării activităţilor specifice analizei de disciplină după cum urmează:  

a) rectorul Universităţii pentru prorectorul responsabil cu activitățile didactice şi pentru 

decanii facultăţilor; 

b) decanii facultăților pentru prodecani şi directorii de departamente; 

c) directorii de departamente pentru cadrele didactice, cu norma de bază sau asociate, care îşi 

desfășoară activitatea în departament.  

  

Art.12 (1) Facultățile şi departamentele vor aplica prezentul Regulament în integralitatea sa începând 

cu anul universitar 2022--2023.  

(2) Prevederile din prezentul regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii corpului didactic 

al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.  

(3) Refuzul îndeplinirii sarcinilor legate de analizele de disciplină sau realizarea 

necorespunzătoare a acestora vor fi sancționate, conform reglementărilor interne.  

 

CAPITOLUL II 

DISPOZIȚII FINALE 
 

Art.3 Ediția 2, revizia 0 a prezentului regulament a fost aprobată în ședința Senatului universitar din  

19.05.2022. 
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Anexa 1 

 

Facultatea 

Departamentul 

Nr.:………/din data……….. 

 

Lista disciplinelor care vor fi analizate în anul universitar ........... 

 

 
  

Disciplinele care vor fi analizate în anul universitar 

Nr. 

crt. 
Semestrul Denumire disciplină 

Nivel 

(Licență/ 

Master) 

Forma 

IF/ 

ID/IFR 

Titular curs 

(grad didactic, 

nume şi prenume) 

Titulari aplicaţii 

(grade didactice, 

nume şi prenume) 

1  1            

2  1            

3  2            

4  2            

    

   

Comisiile de analiză 

Nr. 

crt.  
Semestrul  

 

Comisie (grade didactice, nume şi prenume)  

Preşedinte  Membru  Membru  

1  1        

2  1        

3  2        

4  2        

  

Director departament,  

……………………………  

(grad didactic, nume şi Prenume, semnătură)  
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Anexa 2 

 

Facultatea 

Nr. ……./din data ………… 

 

Lista disciplinelor care vor fi analizate în cursul anului universitar …. 

 

  

Nr. 

crt. 
Semestrul Denumire disciplină 

Nivel 

(licență/ 

master) 

Formă 

IF/ID/ 

IFR 

Titular curs 

(grad didactic, 

nume şi prenume) 

Titulari aplicaţii 

(grade didactice, 

nume şi prenume) 

DEPARTAMENTUL  

1  1            

2  1            

3  2            

4  2            

DEPARTAMENTUL  

1  1            

2  1            

3  2            

4  2            

DEPARTAMENTUL 

1  1            

2  1            

3  2            

4  2            

  

 

DECAN,  

……………………………  

                                                                              (grad didactic, nume şi prenume, semnătură)  
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Anexa 3 

 

VIZAT Director Departament 

(grad didactic, nume şi prenume, semnătură) 

 

Facultatea 

Departamentul 

Nr. ………../din data………. 

  

RAPORT PRIVIND ANALIZA DE DISCIPLINĂ  
  

Disciplina……………………………………………………… 

Facultatea……………………………………………………………………………………… 

Specializarea……………………………………………………………………………….…… 

Anul de studii………Semestrul……………………………………………………………..… 

Nivelul (licenţă/master)………………Forma de învăţământ (IF/ IFR/ID)………………..……  

Titular curs……………………………………………….  

Titular(i) activităţi aplicative…………………………….  

  

CONCLUZIILE ANALIZEI  

  

Număr săptămânal ore de curs…………… 

Număr săptămânal ore de aplicaţii……….  

Număr de credite…………………………  

Curs tipărit*: Da / Nu  

Curs în format electronic*: Da / Nu  

Suport activităţi laborator: Da / Nu  

Fişa disciplinei* Da/Nu *) Pentru răspunsul da se va preciza modul în care pot fi 

accesate materialele referite.  

(Comentarii cu referire la aspectele evidențiate în articolele 2, 3,4 și 10 din prezentul 

Regulament)  

…………...…………………………………………………………………………………… 

…………...………………………………………………………………………………………

……. …………………………………………………………………………………………… 

…………...………………………………………………………………………………………

……. …………………………………………………………………………………………… 

…………...………………………………………………………………………………………

……. ……………………………………………………………………………………………. 
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RECOMANDĂRI  

…………...……………………………………………………………………………………………

. ……………………………………………………………………………………………………… 

…………...……………………………………………………………………………………………. 

…………...…………………………………………………………………………………………….  

  

            

    
COMISIA DE ANALIZĂ 

Poziția Grad didactic Nume şi Prenume Semnătura 

Președinte    

Membru    

Membru    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


