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Evaluarea cadrului didactic în învăţămîntul universitar evocă prezenţa mai multor condiţii sau
factori susceptibili să intervină în realizarea ei. Cu toate acestea, chiar dacă influenţa acestor
factori este confirmată de rezultatele cercetărilor, consecinţele în plan practic al unei atare
confirmări rămîn neglijabile atît timp cît se ignorează cum acţionează ele, luate în ansamblu, sau
regrupate. Aceşti factori trebuie incluşi într-un sistem logic, într-un model teoretic care le
ordonează în raport cu scopul urmărit şi face comprehensibilă funcţionarea lor în raport cu acest
scop. Este important de a găsi legăturile care unesc aceşti factori, evaluînd, totodată, consecinţele
interacţiunii lor. Or, în cazul de faţă, este vorba de a defini un sistem care constituie evaluarea
cadrului didactic, de a indica componentele sale şi faptul cum ele se îmbină într-un tot întreg. În
optica celor relatate, articolul de faţă îşi propune prezentarea modelului teoretic al evaluării,
pornind de la două dimensiuni de bază: dimensiunea contextuală şi dimensiunea valorică, ambele
urmărind scopul de a contribui la prezentarea unui model global, complex al evaluării cadrului
didactic în învăţămîntul universitar.
1. Dimensiunea contextuală a evaluării
Multiple studii au abordat problema contextualităţii evaluării sub diferitele ei aspecte Deşi
diverse şi destul de contradictorii, ele au contribuit considerabil la conştientizarea şi clarificarea
rolului contextului în evaluarea cadrelor didactice universitare. În opinia noastră dimensiunea
contextuală a evaluării poate fi privită sub două aspecte de bază: cea a climatului de predare /
învăţare şi cea a variabilelor contextuale (Figura 1).
1.1. Climatul de predare / învăţare
Împrumutat de la ştiinţele naturii pentru a putea fi aplicat la organizaţii conceptul „climat”
este dificil de definit. Toate definiţiile sau descrierile acestui concept fac apel nu doar la
realităţile obiective care constituie organizaţia, ci mai ales la percepţia pe care o au membrii ei
despre această realitate. În acest sens, climatul ar putea fi definit ca percepţia caracteristicilor
unei organizaţii de către membrii ei, în funcţie de personalitatea, necesităţile şi expectanţele
acestora. Or, climatul este un fenomen de grup care implică ceva ce solicită consens în percepţie
(2, 14, 18).
Instituţiile educaţionale au fost puternic marcate de diverse teorii organizaţionale. Astfel,
importanţa climatului sau relaţia între acesta şi comportamentul individului, au orientat
cercetătorii în educaţie să se intereseze de caracteristicile contextului, de unde apare şi noţiunea
de climat de predare / învăţare
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Figura 1. Dimensiunea contextuală a evaluării
care include, pe de o parte, caracteristicile instituţiei de învăţământ iar, pe de altă parte,
caracteristicile grupei academice aşa cum sunt percepute de membrii ei.
Relativ la instituţia de învăţămînt, climatul se poate referi la percepţia unor aşa caracteristici
ca gradul de constrîngeri şi libertăţi care emană din politica în vigoare a instituţiei; gradul de
autonomie, de iniţiativă sau de participare a membrilor; claritatea scopurilor instituţiei şi
flexibilitatea mijloacelor utilizate pentru a le atinge; calitatea relaţiilor de susţinere mutuală, de
coerenţă, de loialitate etc. Acest climat se referă mai cu seamă la corpul didactic, influenţînd
motivaţia activităţii acestora.
Relativ la grupa academică, climatul se poate referi la caracteristicile contextuale sau ale
mediului educativ susceptibil să atingă direct studenţii şi să influenţele învăţarea lor. El „se vrea
relaţionat” mai strîns cu procesul de producere a cunoştinţelor şi se supune mai uşor unei
intervenţii pedagogice. Climatul este definit ca fenomen de percepţie a contextului de învăţare de
către grup, iar cadrul didactic, în virtutea naturii şi funcţiei sale şi conform trăsăturilor de
caracter, abilităţilor şi atitudinilor, este considerat ca principalul determinant al climatului.

Climatul de învăţare poate fi diagnosticat prin percepţia structurilor formale sau neformale,
centralizate sau decentralizate, simple sau complexe ale instituţiei; prin percepţia valorilor, a
relaţiilor interpersonale, a satisfacerii necesităţilor etc. Or, climatul de învăţare poate fi definit,
esenţialmente, ca perceperea de către studenţi a diverselor caracteristici ale grupei sau ale
universităţii.
Importanţa şi rolul acordat climatului a condus la elaborarea unui şir de tehnici de măsurare a
lui. În învăţămîntul universitar aceste măsurări permit, dincolo de simpla constatare, de a contura
noţiunea de climat de predare / învăţare şi de a se familiariza cu acest fenomen. De altfel,
sistemul educaţional recurge la diverse instrumente pentru a măsura eficacitatea predării:
administraţia şi cadrele didactice au nevoie de informaţii în scopul ameliorării acestui proces. În
acest context, percepţia studenţilor exprimată în răspunsurile lor la diverse instrumente privind
climatul de predare / învăţare au devenit metode foarte răspîndite în instituţiile universitare.
1.2. Variabilele contextuale
Variabilele contextuale se referă cu precădere la caracteristicile disciplinei predate,
caracteristicile cadrului didactic, caracteristicile studenţilor, caracteristicile de desfăşurare a
evaluării.
1.2.1. Caracteristicile disciplinei
Caracteristicile disciplinei, susceptibile să influenţeze rezultatele evaluării se referă cu
precădere la: mărimea grupei academice, caracterul opţional sau obligatoriu al disciplinei,
numărul de credite acordate disciplinei, specificul disciplinei. Să analizăm succint aceste
caracteristici.
A) Mărimea grupei academice
Există diferenţe între evaluările realizate în grupuri mari şi în grupuri mici? Un răspuns exact
la această întrebare e greu de dat. Unele rezultate arată că cu cît numărul studenţilor în grupă este
mai mare cu atît evaluarea este mai puţit favorabilă; alte rezultate ne demonstrează că nu există
corelaţie între aceste două variabile: evaluări înalte sunt date atît în grupe restrînse, cît şi în grupe
foarte numeroase. Totuşi, grupele cu număr redus de studenţi tind să ofere aprecieri uşor mai
favorabile, însă corelaţiile scăzute între evaluările studenţilor şi mărimea grupei arată că acesta
din urmă nu constituie o sursă îngrijorătoare de distorsiune (11, 16). În acest context, dacă pare
uşor a înţelege de ce grupele mici acordă cote mai ridicate profesorilor (grupe mai omogene,
interacţiunea profesor / student mai liberă, posibilităţi de reajustare a cursului în funcţie de
necesităţile studenţilor mai ridicate etc.), este dificil de a înţelege de ce grupele numeroase fac
acest lucru. Ipotetic, un şir de explicaţii ar putea fi avansate: de regulă, în grupe mari activează
cadrele didactice cu o experienţă mai mare; pentru unii profesori predarea în grupele mari apare
ca o sfidare şi, drept rezultat, ei gradul de pregătire şi organizare a cursurilor este mai mare etc.

B) Caracterul opţional / obligatoriu al disciplinei
Evaluările disciplinelor opţionale sunt mai favorabile decît evaluările disciplinelor obligatorii
(7, 17). Se pare că cadrele didactice şi studenţii sunt mai interesaţi de cursurile opţionale decît de
cursurile obligatorii, această preferinţă reflectîndu-se atît asupra învăţării cît şi asupra predării
cadrului didactic iar, în consecinţă, asupra evaluării acestuia.
C) Numărul de credite acordate disciplinei
Evaluările disciplinelor cu număr mare de credite tind să fie mai favorabile decît cele cu
număr mic de credite (15).
D) Disciplina de studiu
Domeniul din care face parte disciplina predată poate, de asemenea, influenţa evaluarea.
Caracterul favorabil al evaluării scade treptat începînd cu cursurile din domeniul artelor şi
umanistice, continuînd cu ştiinţele biologice şi sociale, business, informatică, matematică,
inginerie şi ştiinţele fizice (6).
1.2.2. Caracteristicile cadrului didactic
Variabilele examinate sunt: gradul / titlul ştiinţifico-didactic al cadrului didactic, experienţa
de muncă, diferenţele de gen, personalitatea.
A) Gradul / titlul ştiinţifico-didactic
Variabila vizată relaţionează cu evaluarea globală a predării cadrului didactic: profesorul cu
grad superior este evaluat mai favorabil decît profesorii cu grad inferior (12). Se poate presupune
că studenţii manifestă anumite expectanţe vizavi de un profesor cu grad ştiinţifico-academic şi
aceste expectanţe ar conduce la o evaluare mai pozitivă.
B) Experienţa cadrului didactic
În general, experienţa, vechimia de muncă în domeniu nu corelează cu evaluarea, deşi
rezultatele unor studii au demonstrat că profesorul obţine evaluarea cea mai slabă în primul an de
activitate, curba urcînd rapid pe parcursul următorilor cinci ani, stabilizîndu-se între 7 şi 12 ani
de predare şi scade după 12 ani (9).
C) Diferenţele de gen
Nu există corelaţii semnificative între genul cadrului didactic şi evaluarea sa globală. Însă,
absenţa efectelor simple legate de factorul „gen” nu înseamnă încă că aceste variabile nu intervin
în evaluare. Se constată, de exemplu, că evaluările din partea studenţilor favorizează uşor
persoanele de sex feminin. Anume în interacţiunea factorului “gen” cu alţi factori rezidă
diferenţele (3, 13).
D) Personalitatea cadrului didactic
Vitalitatea, interesul, entuziasmul cadrului didactic corelează în general pozitiv cu evaluările
globale ale predării (19).

1.2.3. Caracteristicile studenţilor
Variabilele legate de caracteristicile studenţilor se referă la: caracteristicile biografice,
caracteristicile legate de capacităţile de învăţare, caracteristicile de personalitate
A) Caracteristici biografice
În mod general, există puţine relaţii între variabilele biografice (vîrstă, sex, an academic) şi
rezultatele evaluării predării. Totuşi, unele tendinţe au fost evidenţiate. Astfel studenţii anilor
superiori evaluează mai pozitiv predarea decît studenţii anilor inferiori. Această tendinţă poate fi
datorată mai multor factori: interesul studenţilor pentru curs, sau a profesorului pentru predarea
la anii superiori; apariţia mai multor cursuri opţionale; activitatea în grupe mai mici, fapt ce
contribuie la o interacţiune profesor / student mai productivă. Pentru moment, pare a fi imposibil
de a da explicaţii exhaustive cu privire la aceste variabile (8).
B) Capacităţile de învăţare ale studentului
Majoritatea autorilor au redus variabila ”capacitatea de învăţare” la nota obţinută sau sperată
de student (15). De ce nota sperată sau obţinută la examen influenţează rezultatele evaluării? Mai
multe explicaţii ar putea fi date acestui fenomen:
•

Studentul care obţine o notă mai înaltă decît cea sperată estre mai indulgent faţă de profesor
şi-i acordă la rîndul său o evaluare mai pozitivă;

•

Notele obţinute de student depind de învăţarea realizată; astfel o corelaţie pozitivă poate să se
stabilească între învăţarea studenţilor şi evaluarea pe care aceştea o fac profesorului;

•

Studentul interesat de materia studiată va învăţa mai mult şi va obţine rezultate mai bune, iar
satisfacţia sa se va reflecta asupra evaluării profesorului.
C) Şarja de muncă a studentului
Deşi se consideră că cu cît şarja este mai resrînsă, cu atît rezultalele evaluării predării sunt

mai pozitive, rezultatele ne demonstrează o situaţie inversă: profesorul care solicită o şarjă mai
mare de la studenţii, obţine rezultate mai bune decît profesorul care solicită o şarjă mai mică.
D) Caracteristici de personalitate
Studenţii motivaţi sau interesaţi faţă de materia predată oferă evaluări mai favorabile. Or,
evaluarea este direct legată de interesul iniţial al studentului pentru materia studiată, de motivele
sale, de atitudinile faţă de profesor, de reprezentările cu privire la valoarea acestuia.
Caracteristicile menţionate, influenţînd învăţarea studentului, influenţează concomitent predarea
şi drept rezultat şi evaluarea acesteia (15).
1.2.4. Caracteristicile de desfăşurare a evaluării
Variabilele legate de caracteristicile de desfăşurare a evaluării se referă la: anonimatul
studenţilor, enunţarea scopului evaluării, prezenţa cadrului didactic, perioada de aplicare,
numărul participanţilor la evaluare.

A) Anonimatul studenţilor
Studenţii a căror anonimat nu este respectat acordă evaluări mai favorabile cadrului didactic
decît studenţii a căror evaluări sunt anonime (11). Evaluările mai pot depinde şi de instrucţiunile
date studenţilor. De exemplu, cînd se menţionează că evaluarea va servi în scopuri de cercetare,
nu se constată diferenţe între cei ce semnează sau cei ce nu semnează. Însă, dacă studentului i se
cere să-şi releve identitatea pentru a prezenta profesorului rezultatele, evaluarea este mai
favorabilă. În aceeaşi ordine de idei, dacă studentul ştie că rezultatele vor fi văzute de profesor
pînă la finele cursului, el va acorda o evaluare mai favorabilă, evitînd, astfel, anumite
repercusiuni asupra notei
B) Enunţarea scopului evaluării
Evaluarea cadrului didactic este funcţie a enunţării scopului evaluării desfăşurate (1, 7, 20).
Or, cînd studenţii sunt informaţi că evaluarea urmăreşte un scop administrativ, rezultatele sunt
superioare celor obţinute cînd se indică orice alt scop: ameliorarea predării, alegerea cursurilor,
cercetarea etc.
C) Prezenţa cadrului didactic
Evaluarea este mai favorabilă dacă această sarcină este realizată de cadrul didactic decît dacă
este realizează de o persoană neutră (11). În prezenţa profesorului studenţii ar putea resimţi
anonimatul lor ameninţat şi, în consecinţă, ar putea manifesta mai multă indulgenţă faţă de el.
Totodată s-ar putea ca profesorul să exercite presiuni asupra studenţilor prin intermediul unor
remarci subtile, destinate să amelioreze rezultatele evaluării.
D) Perioada de aplicare
Evaluările depind de perioada lor de desfăşurare (11). De exemplu, evaluările realizate în
timpul semestrului sunt mai favorabile decît cele efectuate după finalizarea cursului.
E) Numărul participanţilor la evaluare
Rezultatele furnizate de un număr restrîns de studenţi (mai puţin de 60% din numărul total de
studenţi care frecventează cursul), nu pot fi luate în considerare (4).

2. Dimensiunea valorică a evaluării
Orice evaluare se face în termeni apreciativi, de calitate, de eficienţă. Însăşi etimologia
cuvîntului “evaluare” duce la ideea de judecată de valoare, de calitate. Or, complexă şi
multiaspectuală, evaluarea în învăţămînt este legată în cel mai direct mod de problema calităţii,
problemă care în ultimii ani ocupă unul din locurile centrale în dezbaterile privind învăţămîntul
universitar. O largă diversitate de conotaţii i se atribuie acestui concept. Încercările de definire a
calităţii prin raportare la un singur criteriu, întîmpinînd dificultăţi metodologice majore, s-au
dovedit dificil de aplicat. Principala dificultate legată de definirea calităţii în învăţămînt rezidă în
faptul că diferiţi subiecţi, grupuri, instituţii au cerinţe, aşteptări sau valori diferite, în virtutea

cărora apreciază diferit aceleaşi fapte sau situaţii. Două idei se desprind din cele expuse: a
admite că există diferite “calităţi” şi a accepta faptul că fiecare “actor” al universului educaţional
are propriul său concept sau a căuta concepte considerate de majoritatea “actorilor” ca fiind
asociate cu noţiunea de calitate. În acest context, una din definiţiile pe larg acceptate, inclusiv şi
de noi, leagă calitatea de gradul de satisfacere a cerinţelor, nevoilor, aşteptărilor clientului, a
subiectului participant sau interesat.
Concepută ca o activitate generală de măsurare, gestiune şi interpretare a valorii unui produs,
procedură, proces, evaluarea ne-a condus către următorul model care ne permite să identificăm
acele zone în care trebuie “căutată” calitatea (Figura 2).
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Figura 2. Dimensiunea valorică a evaluării
Această dimensiune care, mai curînd, evidenţiază o anumită modalitate de abordare decît
soluţionează definitiv problema necesită următoarele precizări. Prima precizare se referă la
legătura dintre evaluare şi calitate. Cum evaluarea este o maniera generală care ne vorbeşte
despre valoare / calitate anume calitatea este ceea ce se măsoară sau pretinde a fi măsurată. Aici
apare primul paradox, dat fiind faptul că măsurarea se asociază în primul rînd cu cuantificarea. În
acest context, apare întrebarea dacă evaluarea calităţii nu va reduce calitativul la cantitativ. A
doua precizare se referă la legătura dintre evaluare şi obiective. Obiectivele fixează rezultatele
care trebuie atinse; evaluarea măsoară aceste rezultate, sau mai bune zis abaterea între obiective
şi rezultate. Şi aici apare al-doilea paradox: evaluarea care trebuie să măsoare calitatea, pe de o
parte, trebuie să măsoare abaterea (sau eroarea), pe de altă parte, aceste evaluări nefiind identice.
Or, o concepţie extinsă a evaluării se impune, reluînd formula lui Cardinet (5), care presupune
că evaluarea poate face mai multe privind calitatea decît să o măsoare. Evaluarea trebuie să
promoveze, mai întîi de toate, evaluarea formativă, opusă celei sumative / administrative. În
acest context, devine relativ uşor de a defini succint obiectivul evaluării, sau “unde trebuie
căutată calitatea?” Trei răspunsuri pot fi date la această întrebare: ele se referă la evaluare însă

ele implică faze diferite privind calitatea. Primul răspuns se referă la produs. Anume produsul ne
vorbeşte despre calitate. Al doilea răspuns vizează procedurile în care, prin consecinţă, ea trebuie
căutată. Al treilea răspuns se referă la procese care fondează calitatea.
1. Primul răspuns, întotdeauna valabil, se referă la produs, la rezultate în care trebuie căutată
calitatea. Anume rezultatele manifestă, traduc calitatea, pentru că ele pot fi comparate cu
obiectivele fixate. Dezvoltarea informaţiei a condus la dezvoltarea strategiilor de competiţie care,
deşi au vizat mai întîi de toate normele cantitative, astăzi se interesează mai mult de cerinţele de
calitate ale produsului. Actualmente, nu mai este important „să produci mult” ci „să produci mai
bine”, criteriile de calitate fiind dictate de client. Or, obiectivul este indisociabil de client, însă,
obiectivul este indisociabil şi de sistemul de valori privilegiate de instituţia de învăţămînt care,
de asemenea, va dicta criteriile calităţii.
Obiectivele instituţionale, cele mai globale şi generale au multiple faţete care face apriori să
se pună la îndoială posibilitatea constituirii unui model unic al calităţii şi deci a unui model unic
de referinţă pentru evaluare. Astfel, un rector, un decan, un cadru didactic, un student nu vor
avea exact aceleaşi criterii de calitate a produsului, pentru că ei nu au acelaşi statut: fiecare
funcţie, fiecare nivel de obiective are o specificitate în definirea criteriilor de calitate. Să mai
adăugăm că un produs de calitate la momentul dat poate să nu mai fie de calitate la momentul
următor. Or, fiecare funcţie, fiecare nivel, fiecare sector de responsabilităţi operaţionalizează în
mod diferit obiectivele globale, privilegiind criteriile de evaluare care corespund la ceea ce
trebuie garantat, pentru că aceasta face parte din responsabilităţile care îi revin. Aceste criterii
pot fi utilizate esenţialmente în bilanţurile periodice, pentru a verifica, pentru a lua decizii, pentru
a fixa alte obiective, pentru a planifica. Or, fiecare nivel de obiective va dicta criterii care vor
permite să se facă bilanţuri la nivele diferite, bilanţuri care nu vor fi aceleaşi la fiecare nivel.
Evaluarea produsului, a bilanţului funcţionează destul de eficient. Atunci cînd există anumite
dezacorduri asupra criteriilor care fondează calitatea produsului, anume ordinea ierarhică
defineşte priorităţile care trebuie urmate. Acest sistem funcţionează eficient dacă abaterea între
obiective şi rezultate este mică. Însă, pentru rectificarea unui produs sau pentru reducerea unei
abateri importante cu privire la calitatea-produs, obiect important al transformării devine nu
produsul ci procedurile pentru că anume ele au condus la elaborarea acestui produs. Deci, alte
criterii şi alte obiecte ale evaluării vor fi privilegiate, trecîndu-se de la evaluarea calităţii
produsului la evaluarea calităţii procedurilor. Cu alte cuvinte, de la un privilegiu acordat
bilanţului (deoarece ca produs, anume bilanţul va fi modul de evaluare privilegiat, obiectivul
evaluării privilegiate) se trece la un privilegiu acordat reglării sau reajustării procedurii.
2. Procedurile (metodele, demersurile, strategiile, tehnicile, instrumentele) ca obiect al
evaluării implică funcţia reglatoare a evaluării. Are loc o deplasare a obiectivelor evaluării de la

evaluarea-bilanţ la evaluarea-reglare. Se schimbă chiar subiectul privilegiat al evaluării: dacă
subiectul privilegiat al evaluării-bilanţ era ierarhic, în evaluarea-reglare obiectul privilegiat
devine grupul, echipa, subiectul însuşi, dar fiind faptul că una din formele cele mai eficiente ale
reglării este autoreglarea. Deci, în evaluarea procedurilor care constituie obiectul cel mai bogat al
evaluării, trei moduri de evaluare vor coexista: evaluarea-bilanţ, evaluarea-reglare
În demersul de evaluare-reglare a procedurilor ceea ce este important este de a determina
într-o primă fază obiectivele care trebuiesc atinse, de a defini exigenţele în termeni de priorităţi,
de a deriva criteriile care vor fi privilegiate şi care vor permite această evaluare. În faza a doua se
va realiza o analiză a informaţiei, în conformitate cu o grilă de categorii. În faza a treia se va
realiza o sinteză a indicilor fără a pierde di vedere priorităţile globale. În faza a patra se vor
realiza reglările necesare, reglări care vor optimiza procedurile şi, drept urmare, calitatea
produsului.
Toate acestea ne vorbesc despre o trecere a căutării calităţii în evaluarea produsului la
determinarea calităţii în evaluarea procedurilor. Această trecere este importantă însă nu este
nouă, ştiindu-se că o funcţionare de calitate, funcţionare a procedurilor, metodelor, strategiilor
aplicate este o bună garanţie a calităţii produsului şi că o reglare a funcţionării este necesară
pentru a mări calitatea produsului.
3. Ceea ce este mai actual, ceea ce a fost indus de limitele reglării şi autoreglării procedurilor
este constatarea că subiecţii cunosc procedurile, metodele dar nu le urmează, nu fac ceea ce este
indicat de proceduri. Or, nu ne putem mulţumi de acest al-doilea nivel al obiectelor de evaluare,
de ameliorare a calităţii la nivelul procedurilor. Obiectul evaluării nu este numai de ordinul
procedurilor ci şi de ordinul proceselor (reprezentări, atitudini, credinţe, valori) şi anume prin
aceasta se reintegrează subiectivul în obiectivul evaluării. Sunt bine cunoscute lucrările asupra
reprezentărilor profesor-student care demonstrează că procesele se dezvoltă diferit în dependenţă
de reprezentările pe care unii şi le fac despre alţii. Rolul acestora în dezvoltarea procesului este
enorm. Ideea de deplasare a obiectului evaluării ca obiect al reglării pentru a ridica calitatea,
semnifică că felul de a aborda, a interpreta lucrurile este mai important decît felul de a le
demonstra. Aceste procese, uneori divergente în raport cu obiectivele, joacă un rol decisiv în
actul evaluativ.
În concluzia celor expuse putem constata următoarele:
•

Evaluarea cadrelor didactice în învăţămîntul universitar este un fenomen complex şi
multidimensional. Modelul evaluării cadrelor didactice poate fi prezentat pornind de la mai
multe dimensiuni printre care dimensiunea contextuală şi dimensiunea valorică.

•

Dimensiunea contextuală ne permite să identificăm variabilele specifice contextului de
evaluare a cadrului didactic în învăţămîntul universitar (climatul de predare-învăţare,

caracteristicile disciplinei, caracteristicile cadrului didactic, caracteristicile studentului,
caracteristicile desfăşurării actului evaluativ) care influenţează nemijlocit evaluarea şi care,
fiind ignorate, pot deforma rezultatele ei şi conduce la interpretări inadecvate.
•

Dimensiunea valorică ne permite să constatăm că o strategie validă de evaluare a calităţii se
referă la produsul, la procedura şi la procesul activităţii cadrului didactic, asigurînd, astfel,
plenitudinea actului evaluativ.
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