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Pastor Profesor univ. dr. Corneliu Constantineanu - studenţii atribuie conţinuturilor cursurilor 

predate un grad ridicat de noutate, un nivel de actualitate al cunoştinţelor predate ca fiind de ultimă 

generație și inovatoare şi un volum echilibrat de informaţii. Unii studenți au considerat că provocarea 

intelectuală oferită de curs a fost mult mai mare față de alte cursuri. Gradul de interactivitate și 

disponibilitatea profesorului de a răspunde la întrebări sunt considerate ca fiind bune.  

Pastor Conf. univ. dr. John Tipei – studenţii atribuie conţinuturilor cursurilor predate un grad 

adecvat de noutate, un nivel de actualitate al cunoştinţelor predate ridicat. Calitatea de dascăl, activitatea 

de predare, materiale folosite, strategii şi structurare, activitatea de evaluare, sunt apreciate în general prin 

calificative  bune și foarte bune.  

Conf. univ. dr. Iacob Coman – pentru aproximativ jumătate dintre studenții materiile predate au 

fost complet noi, restul afirmând că materiile erau parțial cunoscute. Volumul de informații a fost 

echilibrat, dar nu toate informațiile au fost complet noi. Pentru unii studenți însă volumul de informații a 

fost mult prea ridicat. Provocarea intelectuală oferită de curs a fost aproximativ aceeași cu alte cursuri. 

Calitatea de dascăl, metodele de evaluare, ritmul de predare sunt evaluate în general prin calificative bune.   

Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu - studenţii atribuie conţinuturilor cursului predat un grad adecvat 

de noutate, iar volumul de informații este pentru unii dintre studenți covârșitor. Calitatea de dascăl, 

activitatea de predare, materiale folosite, strategii şi structurare, activitatea de evaluare, condiţiile specifice 

pentru desfăşurarea cursurilor și disponibilitatea profesorului de a interacționa cu studenții sunt apreciate 

în general prin calificative foarte bune.  

Conf. univ. dr.Marcel Valentin Măcelaru – organizarea și conținutul cursului sunt evaluate ca fiind 

bune, materialele folosite și informațiile furnizate au fost inovatoare și interesante. Pentru unii dintre 

studenți materia predată nu a fost complet nouă.  Ritmul de predare și folosirea timpului în cadrul orelelor 

de curs a fost foarte bun. Disponibilitatea profesorului de a interacționa cu studenții și de a răspunde la 

întrebări este evaluată cu un grad ridicat.   



2 
 

 

Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie -  Pentru majoritatea studenților conținutul și organizarea 

cursului, nivelul de actualitate al cunoștințelor predate și materialele folosite la curs au fost evaluate ca 

fiind foarte bune.  Metodele de evaluare, materialele folosite, structurarea materiei, încrederea și siguranța 

profesională a cadrului didactic, gradul de disponibilitate al profesorului în interacțiunea cu studenții au 

fost apreciate ca fiind foarte bune.  

Lector univ.dr. Radu Țîrle – Studenții au considerat organizarea cursului ca fiind una foarte bună. 

Folosirea timpului în cadrul orelor de curs a fost unul bun, iar calitatea de dascăl și disponibilitatea 

acestuia de a răspunde la întrebările studenților și de a interacționa cu ei a fost apreciată ca fiind una foarte 

bună. 

Pastor Lector univ. dr. Terinte Ciprian Flavius – Cei mai mulți dintre studenți au apreciat 

conținutul cursului, actualitatea informației, folosirea timpului în cadrul cursului și materialele folosite ca 

fiind foarte bune. Metodele de evaluare și disponibilitatea profesorului de a interacționa cu studenții sunt 

apreciate prin calificative foarte bune, iar încrederea și siguranța profesională a profesorului este foarte 

mare. Comparativ cu alte cursuri, provocarea intelectuală oferită de curs a fost mult mai mare.  

Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru - studenţii atribuie conţinuturilor cursurilor predate un grad 

adecvat de noutate, un nivel de actualitate al cunoştinţelor predate moderat nou şi în general, un volum 

echilibrat de informaţii. Calitatea de dascăl, activitatea de predare, materiale folosite, strategii şi 

structurare, activitatea de evaluare, sunt apreciate în general prin calificative foarte bune.  

Lector univ. dr. Ganea Vasile Romulus – Materialele folosite la curs și împărțirea timpului sunt 

considerate foarte bune, iar încrederea și siguranța profesională a cadrului didactic este foarte mare.  

Disponibilitatea profesorului de a interacționa cu studenții și de a răspunde întrebărilor acestora este 

apreciată ca fiind bună, iar metodele de evaluare sunt considerate foarte bune.  

Lector univ. dr. Emanuel Conțac - atribuie conţinuturilor cursurilor predate un grad ridicat de 

noutate, un nivel inovator al cunoştinţelor predate și un volum echilibrat de informații. Încrederea și 

siguranța profesională a cadrului didactic este considerate foarte bună. Calitatea de dascăl, activitatea de 

predare, materiale folosite, strategii şi structurare, activitatea de evaluare, sunt apreciate în general prin 

calificative peste medie şi foarte bune. 

Lector univ. dr. Bălăban Ciprian - studenţii atribuie conţinuturilor seminariilor predate un grad 

adecvat de noutate, un nivel de actualitate al cunoştinţelor predate ridicat, şi un volum echilibrat de 

informaţii. Calitatea de dascăl, activitatea de predare, materiale folosite, strategii şi structurare, activitatea 

de evaluare, condiţiile specifice pentru desfăşurarea cursului sunt apreciate în general prin calificative 

peste medie şi foarte bune. 

Pastor Lector univ. dr. Victor Vladimir Neamțu – unii dintre studenți consideră că materia predată 

a fost parțial nouă pentru ei, iar materialele folosite pentru curs sunt evaluate ca fiind bune. 

Disponibilitatea profesorului de a interacționa cu studenții, folosirea timpului în cadrul orelor de curs și 
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metodele de evaluare folosite sunt apreciate prin calificative foarte bune, iar calitatea de dascăl și 

condițiile de desfășurare a cursurilor au primit calificative  bune și foarte bune.  

 

Președinte CEAC, 

 
 

 


