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CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA SATISFACŢIEI STUDENŢILOR-LICENŢĂ 
   

Prezentul chestionar are drept scop evaluarea nivelului de satisfacţie a studenţilor cu privire la dezvoltarea 

profesională şi personală asigurată de Universitate, respectiv îmbunătăţirea actului educaţional şi a calităţii 

serviciilor oferite de Universitate. 

Datele vor fi utilizat exclusiv pentru studiul menţionat, răspunsurile fiind tratate statistic şi anonim. 

 

nivele de apreciere E- excelent F-foarte bine B- bine S- satisfăcător NS- nesatisfăcător 

*NOTĂ: vă rugăm să bifaţi în rubrica corespunzătoare opiniei dvs.  

 

A. Întrebări privind cadrele didactice  

Nr.  E FB B S NS 

1.  Cum apreciaţi relaţiile cadru  didactic - student de la specializarea dvs.?      

2.  Cu ce calificativ apreciaţi metodele de predare folosite de facultatea Dvs.?      

3.  Ce calificativ general aţi acorda cadrelor didactice de la facultatea Dvs.?      

4.  Folosirea eficientă a timpului pe parcursul cursurilor/ seminarelor/laboratoarelor?      

5.  În ce măsură încurajează profesorii dvs. activitatea profesională individuală?      

6.  Cunoştinţele transmise în cadrul cursurilor/ seminarelor /laboratoarelor sunt accesibile 

nivelului Dvs. de înţelegere?      

7.  Apreciaţi gradul de interactivitate şi posibilitatea studenţilor de a se exprima liber?      

8.  Subiectele de la examene au fost parcurse în cadrul cursurilor/ 

seminarelor/laboratoarelor?       

9.  Cunoș tinţele teoretice sunt transmise utilizând un limbaj clar, concis ș i adecvat 

nivelului studenţilor?(apreciere la nivelul întregului corp profesoral)          

10.  Apreciaţi în ce măsură se creează situaţii favorabile dezvoltării creativităţii?       

11.  Apreciaţi disponibilitatea cadrelor didactice de a participa în cadrul unor activităţi cu 

studenţii în afara planului de învăţământ?      

12.  Solicitarea ș i susţinerea implicării studenţilor în proiecte de cercetare?      

 

B. Întrebări privind procesul de învăţământ 

Nr.  E FB B S NS 

1.  Există o bună complementaritate/ legătură între cursuri, seminare şi laboratoare?      

2.  S-a parcurs integral materia de curs din programa afiș ată la începutul semestrului?      

3.  Ritmul de parcurgere a materiei este adecvat?      

4.  În ce măsură planurile de învăţământ cuprind discipline compatibile cu profilul  

liceului urmat de dumneavoastră? 

     

5.  Cadrele didactice adaptează cursurile în funcţie de feedback-ul primit de la studenţi?      

6.  În ce măsură consideraţi că metodele ș i mijloacele didactice utilizate la cursuri ș i 

seminare sunt eficiente?  

     

7.  Utilizarea  TIC (calculator, videoproiector, retroproiector etc.)?      

8.  Apreciaţi măsura în care se oferă exemple/ demonstraţii care să susţină înţelegerea  

conţinutului teoretic? 

     

9.  În ce măsură vă este pusă la dispoziţie bibliografia obligatorie  (manuale tipărite sau în 

format electronic, cursuri universitare, îndrumare de laborator etc.)? 

     

10.  Sursele bibliografice suplimentare sunt accesibile (din punct de vedere al procurării)?      

11.  Ponderea notelor din timpul semestrului (teste, nota seminar) - comunicată la începutul 

semestrului - se respectă în acordarea notei finale? 

     

12.  Criteriile de evaluare folosite în cadrul examenelor/ colocviilor sunt clare?      

13.  Criteriile de evaluare folosite în cadrul examenelor/ colocviilor au fost transmise la 

începutul semestrului? 

     

14.  Consideraţi că rezultatele evaluărilor (notele) obţinute în sesiunea de examene 

corespund nivelului cunoș tinţelor dvs.? 

     

15.  În ce măsură sunteţi mulţumit de sistemul de acordare a burselor?      
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C. Întrebări privind oportunităţile de învăţare extracurriculare 

Nr.  E FB B S NS 

1.  Mediul asociativ studenţesc (organizaţii studenţeș ti)?      

2.  Practica în firme/ companii/instituţii/ societăţi comerciale?       

3.  Oportunităţi de  implicare în proiecte de cercetare?      

4.  Conferinţe,dezbateri, cluburi, comunicări ș tiinţifice?      

5.  Întâlniri organizate în cadrul facultăţii/UCV cu reprezentanţii mediului 

socio-economic 

     

 

D. Întrebări privind organizaţiile studenţeș ti 

 

E. Întrebări privind serviciile, respectiv condiţiile oferite de facultate/universitate 

Nr.  E FB B S NS 

1.  Cât de mulţumit sunteţi în ceea ce priveşte accesul la informaţii și 

disponibilitatea  personalului  UCV? 

     

1.a. cadre didactice      
1.b. secretariate      

1.c. personalul administrativ      
1.d. personalul din cadrul bibliotecilor      

1.e. consilierii în carieră ș i orientare profesională      

2.  Cât de mulţumit sunteţi în ceea ce priveș te accesul la informaţii ș i 

disponibilitatea către dvs. a  conducerii Organizaţiei Studenţeș ti?  

     

3.  Cum apreciaţi baza materială a facultăţii în cadrul căreia studiaţi?      

4.  Cum apreciaţi sălile de curs (dotări, confort, funcţionalitate)?      

5.  Cum apreciaţi laboratoare şi spaţii pentru cercetare (dotări, confort, 

funcţionalitate)? 

     

6.  Cum evaluaţi dotarea cu materiale documentare a bibliotecii facultăţii? (dotări,  

funcţionalitate)? 

     

7.  Cum apreciaţi spaţii de învăţare/săli de lectură (confort, acces, liniș te)?       

8.  Cum apreciaţi cantina Studenţească?      

9.  Cum apreciaţi căminele studenţeşti?       

10.  Cum apreciaţi bazele sportive şi de recreere (acces, taxe)?      

11.  Cum apreciaţi spaţiile sanitare din cămine şi universitate?      

12.  Sunteţi mulţumit de posibilităţile de petrecere a timpului liber, oferite de UCV?       

 

F. Aţi apelat la serviciile puse la dispoziţie de către Universitate, prin: 

Bibliotecile Facultăţii/Universităţii: 

1.Foarte frecvent□  2.Frecvent□       3.Mediu□      4. Rar □        5. Foarte rar□         6.Niciodată□ 

Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională: 

1.Foarte frecvent□  2.Frecvent□       3.Mediu□      4. Rar □        5. Foarte rar□         6.Niciodată□ 

 

G. Sunteţi înscris într-o organizaţie studenţească?      1.Da□     2.Nu □ 

H. Aţi participat la conferinţe, dezbateri, comunicări ştiinţifice? 
1.Foarte frecvent□  2.Frecvent□       3.Mediu□      4. Rar □        5. Foarte rar□         6.Niciodată□ 

I. 1.Facultatea…………………………..2.Specializarea………………………….     3.Anul de studii    I□    II□  III□  IV□ 

J. Care este gradul dvs. de frecvenţă la facultate? 

Nota: 1       Nota: 2    Nota: 3 Nota: 4 Nota: 5 Nota: 6 Nota: 7 Nota: 8 Nota: 9 Nota:10 

0-10% 11-20% 21-30% 31-50% 41-51% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% peste 90% 

K. Domiciliul stabil pe perioada de derulare a studiilor superioare: 

1.împreună cu părinţii□     2.cămin□   3.gazdă □     4.la rude□   

5.apartament propriu□         6.Altul. Care………………?□ 
L. Sexul: F□        M□                                                                                           

                                                                                                                       Vă mulţumim pentru sprijinul acordat! 

Nr.  E FB B S NS 

1.  Cum apreciaţi mediul asociativ/ organizaţiile studenţeș ti de la nivelul 

facultăţii, respectiv universităţii?  
     

2.  Cum apreciaţi sistemul de reprezentare al studenţilor (alegerea 

reprezentanţilor, comunicarea dintre aceştia şi studenţi)? 
     

3.  Cum apreciaţi rolul reprezentanţilor studenţilor în luarea deciziilor în UCV?      

4.  Cum apreciaţi implicarea personală în activitatea derulată de asociaţia 

studenţească de la nivelul facultăţii? 
     


