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REGULAMENTUL COMISIEI DE EVALUARE A 

CALITĂȚII MATERIALELOR DIDACTICE PENTRU ID 
 

 

 

Capitolul 1- DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1.1. Comisia de evaluare a calității materialelor didactice pentru ID 

(CECMDID) din cadrul Facultăţii de Agricultură coordonează realizarea, 

actualizarea/revizuirea, evaluarea şi distribuirea resurselor de învățare pentru ID. 

Art.1.2. CECMDID este subordonată Consiliului Facultății de Agricultură. 

Art.1.3. Comisia este numită pe baza hotărârii Consiliului Facultăţii de 

Agricultură, ca urmare a propunerilor făcute de către membrii Consiliului. 

Art.1.4. Misiunea comisiei constă în evaluarea periodică a calităţii materialelor 

didactice (resurselor de învăţare) pentru ID şi propunerea măsurilor de îmbunătăţire a 

acestora, în conformitate cu Standardele ARACIS pentru ID, cu Procedura privind 

realizarea, actualizarea/revizuirea, evaluarea și distribuirea resurselor de învățare, pentru 

ID (COD UAISI:POB.10-ID) şi cu prezentul regulament. 

 

Capitolul 2 – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE 

Art.2.1. Comisia este constituită din:  

-  preşedinte – Directorul Departamentului ID al Facultății de Agricultură; 

- trei membri – responsabilii de specializări ID sau alte cadre didactice cu 

competenţe dovedite în tehnologia ID. 

Art. 2.2. (1) Revocarea comisiei sau a unor membri ai acesteia, pentru motive bine 

întemeiate este aprobată de Consiliul Facultății, la inițiativa celor care i-au propus. 

(2) Membrii comisiei, la încetarea contractului de muncă, sunt revocaţi de drept. 

Art.2.3. Comisia de evaluare a calității materialelor didactice pentru ID se 

întrunește trimestrial şi ori de câte ori este necesar. 

Art.2.4. La propunerea preşedintelui comisiei, pentru probleme deosebite pot fi 

convocate la întrunirile de lucru ale comisiei persoane competente în rezolvarea 

problemelor respective. 

Art.2.5. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliului 

Facultăţii de Agricultură, din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis, cu majoritate simplă. 
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Capitolul 3 – ATRIBUŢII ŞI MOD DE EVALUARE 

Art.3.1. CECMDID are următoarele atribuţii: 

a) Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor privind 

proiectarea, elaborarea şi actualizarea periodică a resurselor de învăţare ID, aprobate de 

Consiliul Facultăţii de Agricultură Iaşi; 

b) îndrumă și verifică editarea şi tipărirea resurselor de învăţare ID; 

c) verifică modul de distribuire a resurselor de învăţare ID; 

d) răspunde de evaluarea materialelor de studiu ID; 

e) elaborează anual un raport de evaluare privind evaluarea calității materialelor 

didactice pentru ID în Facultate. 

f) trimite raportul Consiliului Facultăţii de Agricultură, din cadrul USAMV Iaşi. 

g) elaborează propuneri de îmbunătățire a activității de evaluare a calității 
materialelor didactice pentru ID. 

Art.3.2. În evaluarea materialelor de studii pentru ID, comisia va urmări 

conformitatea acestora cu specificul materialelor de studiu pentru ID, cu respectarea 

principiilor şi standardelor ARACIS, incluse în Ghidul pentru elaborarea materialelor de 

studiu în tehnologia ID (cf. Procedurii UAISI:POB.10-ID). 

Art.3.3. (1) Evaluarea materialelor de studiu ID de către CECMDID va fi realizată 

anual prin completarea unei Fişe de apreciere a materialelor de studii ID, elaborată de 

către departamentul ID şi aprobată de conducerea universităţii, conform Procedurii 

UAISI:POB.10-ID). 

(2) Fişa de apreciere a materialelor de studii ID cuprinde 10 criterii de evaluare, 

fiecare notat cu max. 10 puncte, conform procedurii UAISI:POB.10-ID. Evaluarea 

fiecărui material de studiu va fi făcută individual, de fiecare membru al comisiei. 

Punctajul mediu obţinut de fiecare material de studiu trebuie să fie mai mare de 70 de 

puncte. Materialele de studiu care nu obţin acest punctaj vor fi supuse revizuirii. 

Art. 3.4. (1) Rezultatele evaluării şi propunerile de îmbunătățire a materialelor de 

studiu vor fi centralizate şi înaintate de către președintele comisiei către Consiliul 

Facultății, sub forma unui raport anual. 

(2) Consiliul Facultății analizează şi avizează raportul care va fi înaintat ulterior 

Prorectoratului Didactic, pentru ca acesta să dispună Consiliului Academic pentru ID 

măsurile adecvate în vederea corectării eventualelor deficiențe.  

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliul Facultăţii de Agricultură 

din data de 15.04.2020. 

 

 

Decan, 
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