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Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu: 
− Codul educației din Republica Moldova Nr. 152 din 17.07.2014; 
− Codul Muncii din Republica Moldova Nr. 154 din 28.03.2003; 
− Regulamentul privind organizarea  în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite 

pentru Studii, aprobat prin 1046 al Ministerului Educației Nr. 1046 din 29.10.2015; 
− Regulamentul privind organizarea ciclului II de învățământ superior – de Master, aprobat prin Decretul 

Guvernului Republicii Moldova Nr. 464 din 28.07.2015; 
− Planul-cadru pentru învățământul superior (ciclul I - licență,ciclul II – de Masterat, învățământ integrat, 

ciclul III - studii doctorale), aprobat prin ordinul Ministerului Educației Nr. 1045 din 29.10.2015; 
− Recomandări-cadru privind elaborarea unui regulament instituțional privind organizarea evaluării 

activităților de formare a studenţilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Nr. 881 din 
18.12.2009; 

− Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de 
învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Nr. 10 din 
14.01.2015; 

− Regulamentul privind ocuparea posturilor pedagogice în instituțiile de învățământ superior din 
Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 21.09.2010; 

− Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei "Cu privire la aprobarea clasificatorului 
ocupațiilor Republicii Moldova" (CORM 006-14) Nr. 22 din 03.03.2014; 

− Carta (Carta) Universității de Stat din Comrat; 
− Contractul colectiv al Universității de Stat din Comrat. 

1. General 

1.1 O sesiune de formare deschisă este o formă de muncă metodologică a cadrelor didactice, un element 

eficient al procesului educațional din universitate. 

1.2 O lecție deschisă este o sesiune de formare (prelegere, laborator, practică, seminar), anunțată în prealabil 

și disponibilă tuturor veniților. 

1.3 Lecția deschisă se desfășoară în conformitate cu programul sesiunilor de formare pentru a face schimb 

de experiență, pentru a asista profesorii în implementarea abordărilor moderne și a cerințelor noilor 

standarde pentru organizarea activităților educaționale și profesionale ale studenților. 

1.4 Organizarea și desfășurarea de prelegeri deschise sunt planificate de catedre și reprezintă una dintre 

formele importante de formare avansată a cadrelor didactice. 

1.5 Tema lecției deschise și timpul de desfășurare a acesteia sunt stabilite de profesor împreună cu șeful 

catedrei. 

1.6 Este obligatoriu ca orele deschise să fie ținute de cadrele didactice înainte de a fi alese prin concurs (ca 

urmare a expirării termenului de muncă în baza contractului, în legătură cu alegerea într-o altă funcție). 

1.7 Catedra poate include în programul orelor deschise cadrele didactice, în funcție de rezultatele orelor, s-

au făcut observații serioase cu privire la calitatea activității pedagogice desfășurate. 

1.8 Scopul unei anumite lecții deschise depinde de tipul acesteia. O lecție deschisă poate fi atât 

demonstrativă, cât și procesivă. 

1.9 Lecțiile deschise demonstrative sunt susținute de cadrele didactice pentru a demonstra abordări științifice 

și pedagogice, oportune și metode de organizare și desfășurare a orelor. 

La Facultatea Agraro -tehnologică se demonstrează eficiența utilizării echipamentelor de laborator și a 
altor mijloace de bază materială educațională în clasă. 

1.10 Ar trebui să se acorde prioritate temelor complexe ale programului, importante pentru implementarea 
conexiunilor interdisciplinare care necesită abordări moderne în metodologia de prezentare a acestora. 

1.11 Probele de lecții deschise se desfășoară prin hotărâre a șefului catedrei în vederea determinării pregătirii 
pedagogice și metodologice a profesorului de a desfășura cursuri cu studenții, precum și în legătură cu 
organizarea și metodologia de desfășurare a cursurilor pe teme și probleme noi, precum și în legătură 
cu participarea la concursul pentru funcții pedagogice în instituțiile de învățământ superior - asistent 
universitar, profesor universitar, conferință universitară,  profesor universitar. 



 

2.  Planificarea și desfășurarea unei sesiuni de formare deschise  

2.1 La începutul anului universitar, catedrele elaborează un program pentru desfășurarea sesiunilor de 

formare deschise pentru semestru, care este pus la dispoziția Departamentului de Management al 

Calității și Proces Educațional al USC pentru a elabora un program unic pentru organizarea sesiunilor 

de formare deschise la USC. 

2.2 Un program unic de sesiuni de formare deschise este discutat în cadrul unei ședințe a Consiliului 

educațional și metodologic al USC și aprobat de prorector pentru afaceri academice. 

2.3 Cu o săptămână înainte de ora deschisă, toți sunt invitați. Pentru a face acest lucru, pe panoul de 

informare al facultății, profesorul postează un anunț despre ora, locul lecției, acesta poate conține o 

adnotare a lecției care indică subiectul și principalele probleme discutate. 

2.4 Șeful catedrei sau adjunctul său (responsabil cu activitatea educațională și metodică) și  autorizat de 

calitate din cadrul , precum și membrii personalului catedrei, trebuie să fie prezenți la lecția deschisă. 
2.5 Se consideră că o lecție deschisă a avut loc dacă a fost participat mai mult de 50% din personalul catedrei, 

inclusiv șeful catedrei. 

2.6 Toți invitații trebuie să respecte tactul pedagogic, să nu intervină în cursul lecției, să nu exprime în 

prezența studenților atitudinea lor față de munca profesorului care o conduce. 

2.7 Invitații trebuie să efectueze observații conform unei anumite scheme "Tabele de criterii de evaluare a 

calității orelor practice/seminare/de laborator", adoptată prin hotărârea Senatului (Procesul-verbal nr. 3 

din 26.01.2012). (de exemplu, modul în care profesorul care conduce lecția atinge obiectivul; cu ajutorul 

tehnicilor metodologice și a instrumentelor de predare pe care le implementează cerințele 

curriculumului, care sunt rezultatele activităților comune cu studenții). 

3. Discutarea și analiza sesiunii de formare deschisă 

3.1 Imediat după lecție, se discută și se elaborează un protocol, care notează aspectele pozitive ale lecției, 

comentariile, sugestiile pentru îmbunătățirea metodologiei de predare. 

3.2 Discuția trebuie purtată în următoarea ordine: 

- profesorul care a condus lecția; 

- profesori invitați; 

- șeful catedrei(sau adjunctul ). 

3.2.1 primul cuvânt este dat profesorului care a condus lecția deschisă. El ar trebui să dezvăluie în 

mod clar obiectivele sesiunii de formare deschisă, să justifice alegerea metodelor și mijloacelor, calitatea 

aplicării acestora, să raporteze concluzii critice privind desfășurarea lecției și conținutul materialului 

selectat. Discursul profesorului care a condus o lecție deschisă ar trebui să-i ajute pe cei prezenți să 

înțeleagă intenția sa pedagogică, trăsăturile metodelor și tehnicilor folosite de el, ideile de conducere 

care stau la baza sistemului muncii sale. 
3.2.2 vorbitorii trebuie să analizeze în detaliu avantajele și dezavantajele lecției, să evalueze lecția 
din punct de vedere științific și metodologic, să acorde atenție realizării obiectivelor stabilite de formare, 
educație și dezvoltare, eficacității utilizării instrumentelor multimedia, a materialelor vizuale, a 
materialelor didactice etc. 
În timpul discuției, este necesar să se observe deficiențele, greșelile făcute în organizarea și conținutul 
lecției (dacă există), pentru a oferi recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de lucru. 
3.2.3 Șeful catedrei, rezumând discuția, notează ceea ce a fost ratat de cei prezenți, evaluează nivelul 
de pregătire științifică a profesorului, tehnicile și metodele utilizate în lecție, observă profunzimea 
dezvăluirii scopului sesiunii de formare deschisă, rezumă aspectele pozitive și negative ale lecției 
deschise. 
3.2.4 după discursul celor prezenți, cuvântul este dat din nou рrofesorului care a condus lecția 
deschisă. 
El observă ce comentarii acceptă, cu ce nu este de acord și de ce, își justifică punctul de vedere. 
3.2.5 rezultatele sesiunilor de formare deschise la USC pot fi discutate în cadrul ședințelor 
Consiliului educațional și metodologic, pe baza rezultatelor discuției, se elaborează măsuri de 
îmbunătățire a procesului educațional la USC. 



 

4. Criterii de evaluare a excelenței pedagogice 

4.1 Atunci când se monitorizează toate tipurile de activități, trebuie acordată atenție: 

- corespondența conținutului lecției (tema și întrebările care o dezvăluie)  cu curriculumul disciplinei; 

- planul lecției profesorului; 

- o varietate de activități educaționale ale studenților; 

- forme de lucru cu studenții (lucru frontal/ de grup/ individual); 

- corectitudinea selecției materialului didactic pentru lecție, natura științifică a prezentării acestuia; 

- legătura teoriei cu practica (dezvăluirea semnificației practice a cunoașterii, predarea aplicării 

cunoștințelor în practică); 

- utilizarea de către profesor a propriilor dezvoltări în cadrul cursului;; 

- conexiuni intra-subiect și interdisciplinare; 

- accesul la diverse surse de informații (din lista literaturii principale și suplimentare), inclusiv periodice 

disponibile în bibliotecă; 

- utilizarea mijloacelor tehnice de formare și a tehnologiilor informației în timpul lecției; 

- utilizarea materialelor vizuale, a materialelor didactice; 

- conformitatea metodelor cu conținutul lecției, nivelul de formare a studenților, eficacitatea metodelor și 

tehnicilor utilizate; 

- utilizarea unor metode inovatoare de predare; 

- activarea studenților în sala de clasă, abordare diferențiată în lucrul cu ei; 

- organizarea activității independente a studenților (tema seminarului, indicarea literaturii etc.); 
- controlul cunoștințelor studenților; 
- însumând rezultatele lecției; 
- realizarea obiectivelor stabilite; 

- disciplina și atenția publicului în timpul lecției (concentrarea și schimbarea atenției,  întrebările adresate 

profesorului etc.). 

4.2 În plus față de întrebările generale care sunt caracteristice pentru toate tipurile de activități, la evaluarea 

temelor este necesar să se ia în considerare criterii speciale pentru evaluarea prelegerilor, a orelor practice și 

de laborator. 

4.3 Criteriile de evaluare a calității unei prelegeri deschise sunt:   

4.3.1 Partea organizatorică a prelegerii: 

- dotarea cu recuzită pedagogică; 

- anunțarea temei prelegerii, setări țintă, sarcini; 

- crearea motivației pentru munca viitoare. 

4.3.2 Rezolvarea problemelor educaționale: 

- locul acestei prelegeri în sistemul general al cursului; 

- forma planului de prelegere și respectarea acestuia; 

- forma de prezentare a bibliografiei; 

- acoperirea istoriei problemei, prezentarea diferitelor concepte, lupta opiniilor în știință, comentarea 

diferitelor puncte de vedere; 

- formarea de noi concepte științifice în rândul studenților; 

- orientarea profesională a formării profesionale; 

- structura clară a prelegerii și logica prezentării; 

- conectarea cu materialul anterior și ulterior(conexiuni intra-subiect);  

- reflecții ale conexiunilor interdisciplinare și interlevelante; 

- modalități de dezvoltare a activității cognitive a studenților; 

- modalități de dezvoltare a activității cognitive a studenților. 

4.3.3 Formarea competențelor de comunicare: 

- dacă se creează condiții pentru dezvoltarea abilităților de comunicare; 

- prezentare științifică. 

4.3.4 Rezolvarea problemelor educaționale: 

- formarea viziunii studenților asupra lumii; 

- educarea idealurilor morale și etice. 



 

4.3.5 Cultura vorbirii profesorului: 

- claritate expresivitate; 

- respectarea normelor literare ale limbii; 

- coerență, concisitate, redundanță; 

- bogăția lexicală a vorbirii. 

4.3.6 Activitățile de evaluare ale profesorului: 

- nivelul de competență în material; 

- contactul cu publicul; 

- calitatea și cantitatea întrebărilor, originalitatea, relevanța acestora; 

- stilul de prezentare; 

- aspectul profesorului, modul de comportament; 

- trăsături de caracter; 

- o varietate de metode și tehnici utilizate în prelegere; 

- forme de control asupra muncii studenților. 

4.3.7 Activitățile de evaluare ale studentului: 

- activitate; 

- erudiție, competență; 

- inventivitate, interes; 

- extinderea și îmbunătățirea vocabularului. 

4.4 Criteriile de evaluare a unei lectii practice/seminar/laborator sunt:   

4.4.1 Conținut 
- corespondența subiectului și conținutului lecției cu programa  disciplinei; 
- formularea unor obiective și obiective clare și precise ale lecției. 

- reflectarea legăturii dintre teorie și practică în rezolvarea sarcinilor specifice ale lecției; 

- fundamentarea utilizării materialului teoretic din punctul de vedere al conținutului cursului de curs; 

- reflectarea orientării profesionale a lecției, conectarea cu profilul formării studenților; 

- coordonarea sarcinilor lecției cu conținutul altor forme de clasă și de muncă independentă 

extracurriculară a studenților; 

- implementarea conexiunilor intra-subiect și interdisciplinare. 

4.4.2 Metodele lecției: 

- punerea în aplicare a structurii conținutului lecției: prezența părților introductive, principale, finale; 

- punerea în aplicare a sarcinilor lecției și alegerea metodologiei, succesiunea punerii lor în aplicare; 

- prezența raționamentului și claritatea cerințelor pentru rezultatele intermediare și finale ale muncii; 

- demonstrarea tehnicilor de efectuare a sarcinilor; 

- implementarea transferului consecvent al studențiilor de la îndeplinirea sarcinilor sub supravegherea 

profesorului la rezolvarea independentă a problemelor; 

- utilizarea unor metode eficiente de monitorizare a progresului și a rezultatelor sarcinilor lecției; 

-analiza însumării rezultatelor lucrării la finalul lecției; 

-respectarea domeniului de aplicare al sarcinilor cu regulile lecției(subîncărcare,suprasarcină etc.). 

- luând în considerare caracteristicile individuale ale studenților, utilizarea abordărilor individuale ale 

studenților; 

- utilizarea metodelor de lucru colectivă și individuală a studenților. 

4.4.3 Organizarea lecției: 

- prezența clarității începutului lecției (fără întârziere în începerea lecției, salut); 

- prezența clarității sfârșitului lecției (însumarea, prezența unei concluzii, sarcinile pentru lecția viitoare, 

timpul sfârșitului lecției); 

- o notă de participare a studenților (indicarea numărului de studenți absenți, o notă în registrul de 

performanță academică și prezența studenților absenți). 

- prezența controlului primit și analiza de către profesor a rezultatelor controlului de intrare; 

- controlul de către profesor al disciplinei în timpul lecției; 

distribuirea rațională a timpului în clasă, respectarea pauzelor reglementate în timpul lecției; 

- disponibilitatea în numărul necesar de teste, exerciții, sarcini, instrucțiuni metodologice pentru 



 

efectuarea muncii etc. (1 indicație metodică pentru 2 studenți); 

- utilizarea feedback-ului de la studenți de către profesor; 

- observarea asistenței eficiente a tehnologiei 1T, a materialelor didactice, a diagramelor, a tabelelor etc. 
4.4.4 Abilitățile pedagogice ale profesorului în timpul lecției: 
- competența profesională, cunoașterea subiectului; 

- capacitatea de a transmite studenților oportunitatea subiectului de lucru din punctul de vedere al creșterii 

profesionale a studentului; 
- emoționalitate, fascinația prezentării materialului; 

- capacitatea de a mobiliza atenția studenților, de a trezi interesul pentru îndeplinirea sarcinilor, de a crea 

o atmosferă creativă a lecției; 

- capacitatea de a stabili contacte și interacțiune cu studenții (cu toți studenții, cu mai mulți studenți etc.); 

- stilul de atitudine față de studenți (atenți, exigenți etc. - da), indiferent, lipsit de respect etc. - nu); 

- apariția profesorului, modul de comportament, capacitatea de a rămâne în fața publicului; 

- cultura discursului profesorului, respectarea normelor literare ale limbii, dicția. 

4.4.5 Eficiența lecției pentru cursanți: 

- punerea în aplicare a scopurilor și obiectivelor lecției; 

- punerea în aplicare deplină a sarcinilor lecției; 

- conformitatea rezultatelor lucrărilor efectuate cu cerințele specificate; 

- formarea studenților a abilităților necesare pe această temă a lecției; 

- gradul de impact educațional al lecției asupra studenților. 

4.5 Criterii suplimentare pentru evaluarea unei lecții de laborator pentru Facultatea de Agricultură și 

Tehnologie: 

- disponibilitatea și pregătirea mașinilor, instrumentelor, echipamentelor, vaselor, reactivilor etc., 

necesare pentru munca de laborator; 

- disponibilitatea instrucțiunilor de siguranță pentru desfășurarea activității; 

- efectuarea de informări privind siguranța (acordând atenție măsurilor de siguranță în timpul lucrului); 

- punerea în aplicare a regulilor de lucru în laborator. 

5. Înregistrarea rezultatelor controlului 

5.1 Toți participanții la lecție întocmesc o concluzie cu privire la calitatea lecției deschise (Anexe), care 

evaluează nivelul de organizare a lecției, conținutul și metodologia de desfășurare a acesteia. Parametrii 

exacți ar trebui să se reflecte în evaluarea finală a calității lecției. 

5.2 Сonținutul concluziei privind calitatea lecției depinde de tipul lecției deschise.. Opinia cu privire la 

calitatea sesiunii deschise poate conține o concluzie cu privire la posibilitatea de a recomanda / nu recomanda 

un cadru didactic pentru un anumit post vacant al facultății. 

5.3 Dacă profesorul i-a fost făcut observații în urma rezultatelor lecției deschise anterioare, trebuie remarcat 

dacă deficiențele au fost eliminate. 

5.4 Pe baza rezultatelor sesiunii demonstrative deschise, concluzia ar trebui să reflecte caracteristicile lecției 

care sunt recomandate pentru: 

- introducerea în practică a altor cadre didactice; 

- participarea la concursuri 

- desfășurarea cursurilor de master la nivelul universității etc. 

5.5 Încheierea lecției de testare poate reflecta posibilitatea admiterii la activități didactice și / sau 

desfășurarea de ore într-o anumită disciplină. 

5.6 În concluzie, este obligatoriu ca profesorul care a condus lecția să reflecte propuneri, recomandări pentru 

diseminarea experienței, pentru îmbunătățirea nivelului teoretic și metodologic al claselor.



Apendicele nr. 1 

 

CONCLUZIE 
privind calitatea lecției deschise 

 Tabel de criterii pentru evaluarea calității prelegerii 

 

 

 

 
Calitate Niveluri didactice de evaluare a prelegerii  

Nu Criterii Optimă Acceptabil Critic Inadmisibil Ba
ht   9-10 puncte 7-8 puncte 4-6 puncte 1-3 puncte  

 

I. PARTEA ORGANIZATORICĂ A PRELEGERII 
1. Echipament 

Pedagogice 
Recuzită 

este utilizat cu pricepere, vizibilitatea vizuală se face 

competent 
 nu este utilizat suficient de eficient, 
vizibilitatea este dificil de citit 

 este absent, vizibilitatea este 

depășită 

Nu există  și vizibilitate  

2. Anunțarea subiectului 

prelegerii, setări țintă, 

sarcini 

Tema lecției este anunțată, înregistrată. Scopurile și 

obiectivele sunt clar definite. Întreaga lecție este supusă 

unui singur scop și are ca scop rezolvarea sarcinilor 

stabilite. Obiectivele sunt clare. 

Subiectul lecției a fost anunțat. Scopul lecției 

și sarcinile sunt vagi, de natură generală. 
Tema, scopurile și obiectivele 

prelegerii sunt anunțate la începutul 

prelegerii, dar implementarea lor nu 

este vizibilă. 

Subiectul a fost anunțat, nu există 

ținte, este dificil să le identificăm.  

 

3. Crearea motivației pentru 

activitatea viitoare 
Lectorul explică corect și convingător esența lucrării 

viitoare, semnificația teoretică și practică a subiectului 

fiind abordată. 

Semnificația lucrărilor viitoare nu este pe 

deplin explicată 

Semnificația lucrărilor viitoare este 

menționată în treacăt, argumentele 
nu sunt în mod clar suficiente 

Semnificația practică și teoretică a 

viitoarei lucrări nu este explicată 

 

Evaluare medie  

 

II. REZOLVAREA PROBLEMELOR EDUCAȚIONALE, CARACTERISTICILE PRELEGERII DIN PUNCT DE VEDERE AL CONȚINUTULUI 
1. Locul acestei prelegeri în 

sistemul de cursuri 

generale 

La lecție există un tabel care prezintă sistemul 

acestei discipline academice, lectorul a indicat locul 

acestei prelegeri în sistemul general de studiu al 

disciplinei 

Lectorul a indicat verbal locul acestei teme 

în cursul de formare 

Locul acestei prelegeri în sistemul de 

cursuri nu este specificat 

Această prelegere nu este motivată de 

logica disciplinei academice 

 

2. Forma planului de 

prelegere și urmărirea 

acestuia 

Schița prelegerii este prezentată în mod clar; 

numărul de puncte este optim (trei până la cinci 

puncte); împărțirea structural-semantică a prelegerii 

este logică 

Planul este prezentat oral, studenții scriu în 

jos; planul este mare în volum 

Planul este citit într-un ritm rapid, 

fără explicații; punctele planului sunt 

numite în timpul  prelegerii; planul 

este fracționat (sau nu sunt acoperite 
toate problemele  ) 

Planul este ilogic sau nu este 

prezentat deloc 
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Nu 

Calitate 
Criterii 

Niveluri didactice de evaluare a prelegerii 

Ba.1 Optim 9-10 puncte Admisibil 7-8 puncte Critice 4-6 puncte Inacceptabil 1-3 puncte 

3. Forma de prezentare 
 a literaturii recomandate 

Lista lecturii recomandate de 

această prelegere este prezentată vizual; sursele 

primare sunt comentate; se folosesc cele mai 

recente  literaturi științifice, periodice 

Este prezentată lista literaturii recomandate 

și sunt date numai setările țintă   pentru lucru 

independent cu cartea 
 

Lista literaturii recomandate 

este depășită, 

nici o comentare cu privire la 

sursele primare 

Lista literaturii recomandate nu este 

prezentată 

 

4. Acoperirea istoriei 

problemei, prezentarea 

diferitelor concepte, lupta 

opiniilor în știință, 

comentarea diferitelor 

puncte de vedere 

Contextul problemei este detaliat,  conceptele 

diferitelor școli și direcții sunt comentate 

Contextul nu este pe deplin înțeles Diferite puncte de vedere sunt 

enumerate, nu există comentarii 

Lupta opiniilor în știință nu se reflectă 
 

5. Formarea de noi concepte 

științifice în rândul 

studenților 

Conceptele științifice sunt dezvăluite prin diferite  
modalităţi de semantizare,sunt date diferite  definiții, 

se dau exemple 

Se  propune o definiție, se dezvăluie 

caracteristicile conceptului; se scrie un nou 

termen 

Еste propusă  definiția 

conceptului, nu există comentarii 

Atenția nu se concentrează pe concepte 

noi 

 

6. Оrientarea profesională a 

formării 

Orientarea profesională se realizează prin mijloacele  

disponibile 

Orientarea profesională se realizează, dar 

argumentele nu sunt întotdeauna convingătoare 

Orientarea profesională nu este 

exprimată în mod clar 

Orientarea profesională nu este  

respectată  practic 

 

7. Structura clară a 

prelegerii și logica 

prezentării 

Materialul este localizat logic, sistematic, consecvent, 

integritatea compozițională este urmărită 

Materialul este prezentat sistematic, dar există 

unele încălcări logice  

Furnizarea sistemică de material 

este întreruptă, nu există 

integritate compozițională 

Logica prezentării materialului este 

adesea încălcată, nu există o legătură 

logică  între părțile prelegerii 

 

8. Legătura cu materialul 

anterior și ulterior (în 

cadrul conexiunilor 

subiectului) 

Legătura cu materialul studiat anterior este clară, 

logică; se respectă principiul continuității și 

consecvenței în prezentarea materialului; există o 

"punte" către un subiect nou  

Există o legătură cu materialul anterior, dar este 

realizat chiar de  către profesor 

Legătura cu materialul studiat 

este neclară; întrebările adresate 

studenților sunt de natură 

dogmatică, nu necesită activitate 

mentală activă. 

Nu există nici o legătură cu materialul 

studiat 

 

9. Reflectarea conexiunilor 

intersubiecte și internivel 

Legăturile interdisciplinare și inter-nivel sunt 

urmărite în mod clar 

Conexiunile inter-subiect și inter-nivel nu sunt 

întotdeauna urmărite 
Conexiunile inter-subiect și 

interlevel sunt episodice 

Nu există legături între subiecte și 

niveluri 
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Calitate  

Niveluri didactice de evaluare a prelegerii   

Nu Criterii Optim 9-10 puncte Admisibil 7-8 puncte Critice 4-6 puncte Inacceptabil 1-3 puncte Punc
t 

10. Modalități de dezvoltare a 

activității cognitive a 

studenților 

Activitatea cognitivă a studenților se desfășoară în 

diferite moduri: crearea de situații problematice, 

analiza unei situații specifice, dialog, discuție, 

introducerea referințelor istorice, comunicarea 

informațiilor interesante  etc. 

Prelegerea oferă fapte interesante,  situații 

problematice  nu sînt foarte reușite 
Nu există situații problematice Nu există condiții pentru dezvoltarea 

activității cognitive a studenților 

 

11. Capacitatea lectorului de 

a generaliza, de a trage 

concluzii 

Profesorul rezumă cu pricepere materialul prezentat, 

face concluzii scurte și exacte, îi conduce cu pricepere 

pe studenți la concluzia necesară. 

Profesorul știe să generalizeze, dar el însuși 

trage concluzii, fără a include studenții în acest 

proces.  

Profesorul nu face întotdeauna 

concluzii logice 

S-a făcut o încercare nereușită  de a 

rezuma materialul, nu există concluzii 

 

Evaluare medie      

III. FORMAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE 
 

1. Sunt create condiții 

pentru dezvoltarea 

abilităților de 

comunicare? 

Condițiile și situațiile de învățare sunt create pentru 

rezolvarea în comun a problemelor 
Se creează condiții pentru dezvoltarea 

comunicării studenților, dar profesorul se 

comportă autoritar 

Puțină atenție este acordată 

dezvoltării unui discurs științific 

coerent al studenților 

Nu au fost create condiții pentru 

dezvoltarea abilităților de comunicare 

la curs 

2. Prezentare științifică   Profesorul are o excelentă stăpânire a stilului 

științific al vorbirii și atrage atenția studenților asupra 

necesității exprimării corecte a gândirii științifice. 

Profesorul este destul de competent în stilul 

științific de vorbire, dar uneori nu acordă 

atenție erorilor stilistice ale studenților 

Discursul profesorului nu este 

întotdeauna susținut într-un stil 

științific 

Profesorul face o mulțime de greșeli 

stilistice și nu observă erorile de 

vorbire ale studenților 

Evaluare medie 
 

IV. REZOLVAREA PROBLEMELOR EDUCAȚIONALE 

1. Formarea viziunii 

sstudenasupra  

 

lumii a studenților 

 Este indicată legătura dintre limba și gîndire 

 

 

 

 

 

 

limbaj şi gândire 

Formarea Teze de educație filosofice 
 

studenților  asupra lumii 
 

 limbă și societate, limbă viziunii asupra lumii merge  sociolingvistice, 
  Se formează viziunea  studenților asupra lumii  și natura, dar argumentele nu sunt 

â întotdeauna 

 sînt 
   

  convingătoare. nesistematic, nu întotdeauna  
 
ccc 
 
 
 
  
 
 
 
 
convingător 

proclamate, dar nu a fost găsite 
    convingător. reflecții în prelegere 
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2. Cultivarea idealurilor -
etice din punct de vedere 

moral 

 Sunt crescute  bunătatea, mila, toleranța, nevoia de a 

avea grijă de natură și animale etc.  

Idealurile morale și etice sunt menționate, 

dar nu întotdeauna convingător. 

Problema educației calităților 

morale și etice nu este acordată 

atenție  suficientă  

Funcția educațională a prelegerii nu 

este practic îndeplinită 

 

Evaluare medie  

V. ACTIVITĂȚILE DE EVALUARE ALE PROFESORULUI 

1. Nivelul de cunoaștere a 

materialului 

Profesorul deține fluent materialul, oferă date 

științifice interesante, folosește diverse metode și 

tehnici de prezentare a materialului 

 Profesorul cunoaște fluent materialul,  dar 

metodele de prezentare sunt monotone 

Profesorul nu are cunoștințe  

suficiente despre material , nu 

raportează multe fapte importante, 

iar metoda de a ține prelegeri este 

monotonă. Utilizează adesea note. 

  Profesorul nu cunoaște materialul, 

citește fără să se rupă de note. 

 

2. Contactul cu publicul Contactul cu publicul este excelent, profesorul este 

respectat în mod clar  de către studenti. 

Există contact cu publicul, dar se bazează 

doar pe relațiile de afaceri 

contactul slab cu publicul, feedback-

ul nu este norma comportamentului 

studenților la prelegeri 

 nu a  fost nici un contact cu publicul 
 

3. Calitatea și cantitatea 

întrebărilor, originalitatea, 

relevanța acestora 

Întrebările sunt originale, adecvate,  acestea permite 

să creeze situații problematice, să dezvolte un dialog 

Întrebările sunt pertinente, dar nu 

întotdeauna problematice. 

O mulțime de întrebări (sau puține), 

ele   nu necesită întotdeauna efort 

mental   

. Câteva întrebări  acestea vizează în 

principal reproducerea prelegerii  .  

 

4. Stilul de prezentare Stilul științific de vorbire este menținut,  sunt folosite 

elemente ale stilului științific popular tonul este plin 

de viață, vesel, propice comunicării; ritmul este 

moderat, timbrul este plăcut, adresare către  studenți 

este corect  , evaluările activităților studenților sunt 

loiale, obiective 

Prelegerea este menținută într-un stil strict 

științific de vorbire, tonul este calm, ritmul 

este  încetinit, evaluările activităților 

studenților sunt uneori categorice. 

Stilul de prezentare nu este susținut, 

există elemente conversaționale, 

tonul este ascuțit, ritmul nu 

corespunde normelor prelegerii 

educaționale,  adresare către  

studenți  nu este întotdeauna corect, 

evaluările activităților studenților 

sunt categorice, nu întotdeauna 

obiective 

Stilul de prezentare, tonul, ritmul nu 

corespund normelor de evaluare a 

activităților studenților, adresare către  

studenți  este incorectă 
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5. Aspectul profesorului, 

modul de comportament 
Profesorul este un exemplu de acuratețe,inteligenta  

haine de afaceri, folosește cu pricepere mijloace non-

verbale de comunicare (expresii faciale, gesturi) 

Profesorul este îngrijit, se potrivește, dar 

hainele sunt luminoase, coafura nu 

corespunde situației de învățare, gesturile, 

expresiile faciale sunt reținute 

Profesorul nu acordă suficientă atenție 

aspectului său, gesturilor, expresiilor 

faciale nu corespund întotdeauna 

stilului de afaceri de comunicare 

Aspectul profesorului nu corespunde  
situației educaționale, hainele nu sunt 

călcate, pantofii sunt murdari, 

gesticulează inutil etc. 

 

6. Trăsături Observație, reținere, atenție, atenție democratică, 

bunăvoință, inventivitate, emoționalitate, simț al 

umorului - totul este justificat metodic 

Oricare dintre aceste trăsături nu a apărut în 

prelegere, deși era necesară. 

Uscăciune, asprime, emoționalitate 

nejustificată, comportament autoritar 
Calitățile necesare profesorului nu s-au 

manifestat la curs 

 

7. Varietate de metode și 

tehnici utilizate în 

prelegere 

Se utilizează metode verbale, vizuale de prezentare a 

materialului; crearea cu pricepere a situațiilor 

problematice; metode reproductive, inductive, 

exploratorii; există elemente ale muncii de cercetare 

Se folosesc diferite metode,  dar unele 

dintre ele nu sunt justificate metodic. 

Monotonia metodelor și tehnicilor, 

în cele mai multe cazuri de 

reproducere 

Monotonia metodelor, care nu 

contribuie la dezvoltarea gândirii 

studenților 

 

8. Forme de control asupra 

muncii studenților 
Controlul se realizează prin crearea de situații 

problematice, teste, întrebări, rezolvarea problemelor 

comune etc. 

Se efectuează controlul, dar nu se utilizează 

toate formele acestuia 

Controlul se efectuează numai la 

nivelul de observație - dacă toți  
studenți scriu note. 

Nu a existat un control adecvat asupra 

activității studenților la prelegere 

 

Evaluare medie  

VI. CULTURA VORBIRII PROFESORULUI 

1. Claritate,  expresivitate Discursul este clar, expresiv. Discursul este clar, concis, dar nu suficient 

de expresiv 

Vorbirea este uscată, neclară Vorbirea este inexpresivă, neclară 
 

2. Respectarea normelor 

literare ale limbii 
Se respectă toate normele literare: ortoepic, 

accentologic, formator de cuvinte, gramatical, sintactic, 

stilistic 

În general, se respectă normele literare, dar 

există unele încălcări în plasarea accentelor 

  Sînt încălcate 

formarea cuvintelor 

normele; se observă erori în 

coordonarea și gestionarea 

cuvintelor; se observă o serie de 

încălcări accentologice 

În discursul profesorului se observă 

multe încălcări ale normelor literare 

ale limbii 
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Aspecte pozitive, recomandări pentru diseminarea experienței:

3. conexiune, concizie și  

exces 

Discursul este coerent, concis, redundanța și 

repetițiile sunt justificate de cerințele metodologice 

pentru prelegerea educațională 

Discursul este coerent. Uneori excesiv Vorbirea este excesivă, o mulțime de 

repetări nejustificate 

Discursul nu este concis, multe repetiții, 
digresiuni  

 

4. Bogăția lexicală a vorbirii Vorbirea este bogată lexic, diversă, expresivă Vorbirea este completă lexic, dar îi lipsesc 

imaginile. 
Vorbirea este slabă din punct de 

vedere lexic 
Adesea, profesorul nu are suficiente 

cuvinte pentru a exprima un gând 

 

Evaluare medie  

VII. ACTIVITĂȚI DE EVALUARE A STUDENȚILOR 

1. Activitate Studenții sunt activi, dornici să răspundă la întrebări, să 

pună ei înșiși întrebări clarificatoare 
Nu toți studenți sunt activi Majoritatea studenților sunt pasivi, 

răspunzând la întrebări fără tragere de 

inimă și incomplet 

Studenții sunt în general pasivi, nu au 

avut ocazia să fie activi 

 

2. Erudiție 

competență 
Studenții  au arătat erudiție în această problemă Studenții au arătat o cunoaștere destul de 

solidă și o anumită competență în această 

problemă, deși există unele erori în 

răspunsuri. 

  Studenții nu sunt suficienți 
detin materialul, nivelul de competenta 

al acestora este scazut 

  Studenții nu au putut răspunde 

coerent la întrebări 

 

3. Inventivitate 

interes 
Studenții s-au arătat interesați să studieze materialul, 

s-au alăturat activ dialogului, răspunsurile unor studenți 

se disting prin gândire non-standard 

Majoritatea studenților s-au arătat interesați 

de prelegere, unii studenți și-au exprimat și 

apărat punctul de vedere. 

Puțini studenți s-au arătat interesați de 

prelegere, dialogul nu a funcționat 
Studenții sunt lent, pasivi, nu poate fi 

vorba de niciun interes 

 

4. Extinderea și 

îmbunătățirea 

vocabularului 

Studenții  îmbogățesc și  îmbunătățesc 
vocabularul său datorită introducerii de cuvinte noi, 

fraze, nume compuse, expresii stabile etc. 

Studenți își îmbogățesc vocabularul doar cu o 

terminologie nouă 
Vocabularul nu este îmbogățit 

suficient 

Aproape nici o atenție nu este acordată 

competenței comunicative 

 

Evaluare medie  

Pe baza rezultatelor discuției de către cadrele didactice ale catedrei a unei prelegeri deschise, șeful catedrei trebuie să completeze o CONCLUZIE privind calitatea lecției deschise pe Tabelul criteriilor de evaluare a 

calității prelegerii. Responsabilitatea pentru stocarea acestui document la departament revine responsabilului (comisarului) pentru calitate, care, la rândul său, este obligat să furnizeze o copie a acestuia 

departamentului de management al calității. În viitor, tabelul completat este atașat de către șeful catedrei la pachetul de documente la promovarea acestui cadru didactic în concursul pentru funcția de cadru didactic 

(personal didactic). 
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Evaluarea finală a lecției 

Constatările: 

1) recomanda / nu recomanda un profesor ________________________________________________________________  

pentru ocuparea unui post vacant _________________________________________________________________________  

Catedră _____________________________________________________________________________________________  

2) comentariile privind rezultatele sesiunii anterioare deschise/de încercare au fost eliminate/nu au fost eliminate (Subliniere); 

3) recomanda o a doua sesiune deschisa; 

4) recomanda pentru distribuire urmatoarele metode, tehnici, forme de desfasurare a lectiei: _________________________  

5) să permită profesorului _____________________________________________________________________________________________________________  _  să conducă cursuri pe 

6) alt 

Propoziții: 

Note: 

1. În cazul unei evaluări negative a tipului de activitate, deficiențele specifice sunt indicate în coloana "observații". 

2. Prezența a peste 50% din personalul catedreii, inclusiv șeful catedrei, la prelegerea deschisă este obligatorie.  

Numele celor care au participat la clasa deschisă: 

1. ______________________________________  

2. ______________________________________  

3. _____________________________________________   

4. _____________________________________________   

5. _____________________________________________   

6. _____________________________________________   

7. _____________________________________________   

8. _____________________________________________   
9. ______________________________________________________ 

Șeful catedrei ___________________________________________  

(Numelecomplet, titlul academic, gradul academic) 

Am citit rezultatele (a): ___________________________  
(semnat de profesor) 

Semnăturile celor care au participat la 
sesiunea deschisă: 

(semnat) 

Data completării: 



Apendicele nr. 2 
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CONCLUZIE 
privind calitatea  lecției deschise 

TABEL DE CRITERII DE EVALUARE A CALITĂȚII UNEI LECȚII PRACTICE / SEMINAR / LABORATOR. 

 ______________________________________________________ Catedra lector _____________________________  
Diplomă academică cu nume complet 

 ______________________________________________________ Subiect de disciplină ________________________  

Curs _____ Grupa  __________ Data __________ numărul de studenți pe listă ____ numărul de studenți prezenți 

Numărul de cadre didactice de la catedră ______  Numărul de cadre didactice prezente la lecție 

Criterii pentru evaluarea finală a lecției: 

8 - 12 note pozitive - nivel inacceptabil de scăzut al lecției; 13-20 evaluări pozitive -  nivelul critic al  lecției; 

21 - Evaluări pozitive - nivelul mediu al lecției; 

31 - 40 note pozitive - nivel ridicat  de clasă. 

Cerințe care determină calitatea unei lecții practice / seminar / laborator 
(sublinierea mea) Evaluarea 

conformității (da, nu) 

Comentarii 

D.Evaluarea conținutului lecției da Nu 

 

1 L.Corespund temei și conținutului programului analitic al disciplinei.  

   

1.2.Scopurile și obiectivele lecției sunt formulate în mod clar și clar. 
   

1.3. Se reflectă legătura dintre teorie și practică în rezolvarea sarcinilor specifice ale lecției.  
   

1.4. Utilizarea materialului teoretic din punctul de vedere al conținutului cursului de curs va fi 

justificată. 

   

1. 5.Reflectă orientarea profesională a lecției, legătura cu profilul formării elevilor. 

   

1.6. Sarcinile lecției sunt coordonate cu conținutul altor forme de clasă și de muncă independentă 

extracurriculară a elevilor. 
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1.7.Conexiuni intra-subiect  și interdisciplinare sunt puse în aplicare. 
  

Evaluare medie 
   

II. Evaluarea metodologiei lecției da Nu 
 

2. 1. Structura conținutului lecției este pusă în aplicare: prezența părților introductive, principale, 

finale. 

   

2. 2. Sarcinile lecției și alegerea metodologiei, succesiunea punerii lor în aplicare sunt puse în 

aplicare. 

   

2. 3. Există raționament și claritate a cerințelor pentru rezultatele intermediare și finale ale muncii. 

   

2. 4. Tehnicile de efectuare a sarcinilor sunt demonstrate. 
   

2. 5. Există un transfer consistent al studenților de la îndeplinirea sarcinilor sub supravegherea 

profesorului la rezolvarea independentă a problemelor. 

   

2. 6. Se utilizează metode eficiente de monitorizare a progresului și a rezultatelor sarcinilor lecției. 

   

2. 7. Se efectuează o analiză a însumării rezultatelor muncii la sfârșitul lecției. 
   

2. 8. Volumul sarcinilor corespunde regulilor lecției(subîncărcare,suprasarcină etc.). 

   

2. 9. Caracteristicile individuale ale elevilor sunt luate în considerare, se aplică o abordare 

individuală a studenților. 

   

2.10.Se utilizează metode de muncă colectivă și individuală a studenților. 
   

Evaluare medie 

   

III. Evaluarea organizării lecției da Nu 

 

3.1. Corespunde subiectului lecției programului analitic. 
   

3. 2. Există o claritate a începutului lecției (fără întârziere în începerea lecției, salut); 

   

3. 3. Există o claritate a sfârșitului lecției (însumarea, prezența unei concluzii, sarcinile pentru lecția 

viitoare, timpul sfârșitului lecției). 

   

3. 4. Se notează frecventarea cursurilor de către elevi (se indică numărul studenților absenți, studenții 

absenți sunt notați în registrul de performanță și prezență academică). 

   

3. 5. Există un control al intrării și analiza profesorului a rezultatelor controlului de intrare. 

   

3. 6. Disciplina este controlată de profesor în timpul lecției. 

   

3. 7. Timpul petrecut în clasă este distribuit rațional, se observă pauze reglementate în timpul lecției. 
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Ca urmare a discuției de către cadrele didactice ale catedrei a unei lecții practice/ seminar/laborator deschise, șeful catedrei trebuie să completeze o CONCLUZIE privind calitatea lecției deschise conform 

Tabelului de criterii de evaluare a calității unei lecții practice/seminar/laborator. 

Responsabilitatea pentru stocarea acestui document la catedră revine responsabilului pentru calitate, care, la rândul său, este obligat să furnizeze o copie a acestuia departamentului de management al 

calității. În viitor, tabelul completat este atașat de către șeful catedrei la pachetul de documente pentru trecerea acestui cadru didactic în concursul pentru funcția de cadru didactic (personal didactic). 

3. 8. Există disponibile în cantitatea necesară de teste, exerciții, sarcini, instrucțiuni metodice pentru 

efectuarea muncii etc. (1 met.decree.pentru 2 studenți). 

   

3. 9. Profesorul folosește feedback-ul de la studenți. 
   

3. 10. Există un ajutor eficient de OTS,materiale didactice, diagrame, tabele, etc. 

   

Evaluare medie 
   

IV. Evaluarea aptitudinilor pedagogice ale profesorului în timpul lecției. da Nu 
 

4.1. Competența profesională, cunoașterea subiectului. 
   

4. 2. Capacitatea de a transmite studenților oportunitatea subiectului de lucru din punctul de vedere al 

creșterii profesionale a studentului. 

   

4. 3. Emoție, fascinația prezentării materialului. 
   

4. 4. Capacitatea de a mobiliza atenția studentului, de a stârni interesul pentru îndeplinirea sarcinilor, 

de a crea o atmosferă creativă a lecției. 

   

4. 5. Abilitatea de a stabili contacte și interacțiune cu studenții (cu toți studenți, cu mai mulți studenți 

etc.). 

   

4. 6. Stilul de atitudine față de studenți (atent, exigent etc. - (da) indiferent, lipsit de respect etc. - (nu). 

   

4. 7. Apariția profesorului, modul de comportament, capacitatea de a rămâne în fața publicului. 

   

4.8. Cultura vorbirii profesorului, respectarea normelor literare ale limbii, dictiunea. 
   

Evaluare medie 
   

V. Evaluarea eficacității lecției pentru studenți da Nu 
 

5. 1. Scopurile și obiectivele lecției sunt realizate. 
   

5. 2. Sarcinile lecției sunt pe deplin îndeplinite.    

5. 3. Rezultatele lucrărilor efectuate corespund cerințelor specificate.    

5. 4. Elevii și-au format abilitățile necesare pe această temă a lecției. 
   

5. 5. Gradul de impact educațional al lecției asupra studenților. 
   

Evaluare medie 
   

Scorul mediu general  
  

 


