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CHESTIONAR 

ELEVI  
 

 

Stimați elevi, 

 

În prezent sunteţi elev al Liceului ___________________________________________________ 

 

În  scopul îmbunătăţirii calităţii cursurilor şi a eficientizării ofertei de programe universitare, reali-

zăm o anchetă cu privire la nevoile de instruire ale elevilor în vederea optimizării perspectivelor 

profesionale. 

 

Ne interesează cariera și profesia spre care vă orientați. Dorim să aflăm care sunt aşteptările dum-

neavoastră şi solicitările de programe de formare pentru viitor, pentru a putea astfel îmbunătăţi 

oferta de studii universitare. 

 

Completarea acestui chestionar este foarte importantă, atât pentru dumneavoastră cât şi pentru noi, 

deoarece numai aşa putem afla care sunt aşteptările referitoare la viitorul dumneavoastră 

profesional şi astfel îmbunătăţi condiţiile de studiu din universităţi.  

 

Participarea la acest studiu nu este obligatorie. 

 

 
Exemplu de răspuns la o întrebare:  

 

Vă rugăm să specificaţi dacă sunteţi de acord cu afirmaţiile înscrise. 

(Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns pe fiecare rând) 

 
Sunt de acord 

în totalitate      

1 2 3 4 
Nu sunt de 

acord              5  
(1)  

     
dacă sunteţi de acord în 

totalitate 

sau          

(2)      dacă sunteţi de acord parţial  
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A. ÎNTREBĂRI GENERALE DESPRE SPECIALIZĂRILE PENTRU CARE OPTAŢI  

In această secțiune a chestionarului dorim să aflăm câteva informaţii generale despre specializările 

universitare pentru care optaţi. 

 

1. Care este specializarea dumneavoastră preferată? 

__________________________________________________________________________________ 

2. Bifaţi dintre aspectele prezentate mai jos pe acelea care v-au influenţat în alegerea specializă-

rii universitare. (Puteţi bifa mai multe variante) 

 un interes special pentru această specializare 

 aptitudinile personale şi competenţele 

 perspectiva unei cariere profesionale atractive 

 perspectiva unui loc de muncă sigur 

 perspectiva unui venit bun 

 recomandările şi sugestiile făcute de către alte persoane 

 Altele: _______________________ 

 

3. Care este universitatea unde v-aţi propus să studiaţi? 

___________________________________________________________________________________ 

4. Precizaţi motivul pentru care ați ales universitatea la care doriţi să vă continuaţi studiile licea-

le. (Puteţi bifa mai multe variante) 

 Reputația universităţii 

 Gama extinsă de specializări 

 Calitatea gamei de specializări 

 Alocarea de către un organism public / nu am avut de ales  

 Apropierea de localitatea în care locuiesc 

 Costurile de întreținere la locul de studiu 

 
Calitatea vieţii / ofertele culturale şi sociale din localitatea în care este situată 

universitatea 

 Altele: _____________________________________________________ 

 

5. Există posibilitatea de a avea o educaţie complexă, vocaţională şi academică în acelaşi timp 

(“dual study”). Aveţi informaţii despre existenţa unor asemenea programe de studii?  

(Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns) 

 Da, am primit toate informaţiile relevante cu privire la aceasta. 

 Da, m-am informat cu privire la principalele astfel de programe. 
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 Am auzit despre asta, dar eu nu ştiu exact despre ce este vorba. 

 Nu ştiu nimic despre asemenea programe de studii. 

6. Cât de ridicat este interesul dvs. pentru un astfel de program? 

(Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns) 

Foarte ridicat Ridicat Mediu Scăzut Niciun interes 

     

 

7. Doriţi să urmaţi cursuri cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (IFR), la distanţă (ID)?  
(Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns)  

 Cu frecvenţă (IF) 

 Cu frecvenţă redusă (IFR) 

 La distanţă (ID) 

 Nu m-am hotărât. 

 

8. Bifaţi care dintre următoarele variante de studiu doriți să le efectuaţi. Aş dori …  

 (Puteţi bifa mai multe variante) 

 să studiez în străinătate 

 să urmez mai multe stagii de practică 

 să învăţ o limbă străină 

 să urmez cursuri avansate de formare 

 să urmez cursuri IT 

 Altele: _____________________________________________________ 
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9. Mai multe universităţi şi colegii oferă un an pregătitor de studiu înaintea studiilor universitare 

propriu-zise. (Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns) 

 Am participat la un astfel de an pregătitor  pe specializarea ___________________ 

 Nu am participat la un astfel de an pregătitor, dar intenţionez. 

 Nu am participat la niciun an pregătitor  şi nici nu intenţionez. 

 Nu ştiam că acest lucru este posibil. 

 

10.  Mai jos sunt enumerate mai multe domenii de interes care ar putea fi relevante pentru cari-

era dvs. Spre care dintre acestea ați dori să fiți orientat? (Puteţi bifa mai multe variante) 

 Asistenţă socială, îngrijirea copilului 

 Consiliere şi orientare profesională în carieră 

 Stagii de practică 

 Studii în străinătate 

 Finanţe 

 Studii juridice 

 Consiliere socială (probleme psihologice etc.) 

 Altele: _____________________________________________________ 

 

11. Ştiţi deja ce aţi dori să faceţi după obținerea diplomei de licenţă? (Puteţi bifa mai multe 

variante) 

 Masterat 

 Încă o facultate 

 Cursuri de formare profesională 

 Să mă angajez  

 Nu m-am decis încă 

 Altele: _____________________________________________________ 
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B) CONDIŢII DE STUDII 

 

În secţiunea următoare vrem să identificăm așteptările dvs. privind condiţiile de studiu.  

12. Vă rugăm să evaluaţi, în ordinea importanţei pe care o au pentru dumneavoastră (de la          
1- foarte important, la 5 – nesemnificativ, în cadrul fiecărei categorii), următoarele aspecte:  

Rang Organizarea cursurilor: 

  Coordonarea în timp a cursurilor cu orarul 

  Adaptarea la cerințele cursurilor şi finalizarea în perioada standard de studiu 

  Disponibilitatea cadrelor didactice pentru comunicare și suport (consultații) 

  Cursuri opționale suficiente 

 Condiţiile-cadru de studiu: 

  Taxa de studiu accesibilă și eșalonată în timp 

  Obținerea unui loc în cămin (cazarea) 

  Flexibilitatea contractului de studii 

  Obținerea de stimulente (burse) 

  Posibilitatea de a obține o mobilitate externă (1/2 semestre de studiu în străinătate) 

 Orientarea conținutului: 

  Orientare interdisciplinară 

  Predarea de cunoştinţe tematic-profesionale 

  Competenţe relevante pentru profesia dorită 

  Relațiile cu piaţa muncii  

  Predare interactivă 
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C) CALIFICARE ŞI ABILITĂŢI 

 

În secţiunea următoare  dorim să aflăm ce calificări şi competenţe ați dobândit până acum. 

13. În care dintre situaţiile următoare aţi acumulat deja calificări şi competenţe extraşcolare? 
(Puteţi bifa mai multe variante) 

 Muncă voluntară 

 Stagii de pregătire 

 Locuri de muncă sezoniere 

 De la diriginte sau de la un reprezentant al școlii 

 Apartenența la asociații/organizații de tineret afiliate politic 

 Apartenența la asociații/organizații de tineret neafiliate politic 

 Cursuri extrașcolare de limbi străine 

 Şedere în străinătate 

 Altele: _____________________________________________________ 

 

14. Specificaţi care dintre afirmaţiile de mai jos sunt valabile în cazul dumneavoastră? 
(Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns pe fiecare rând) 

 
mi-ar face 

multă 

plăcere 

1 2 3 4 

nu mi-

ar face 

plăcere 

5 

Îmi place plăcere să lucrez cu alte per-

soane 
     

Îmi place să folosesc gândirea abstractă 

şi teoretică în rezolvarea problemelor 
     

Îmi plac puzzle-urile      

Îmi plac limbile străine      

Îmi place să învăț de la alte persoane      

Îmi face plăcere să îmi dau toată silința 

pentru rezolvarea unei probleme 
     

Mi-ar plăcea să schimb ceva din punct 

de vedere social 
     

Îmi place artizanatul       

Îmi place să dezvolt idei şi soluții noi      

Îmi place să fiu creativ/ îmi place să 

mă exprim artistic 
     

Îmi place sa interpretez ceva      

Îmi place să descopăr şi să experimen-

tez 
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mi-ar face 

multă 

plăcere 

1 2 3 4 

nu mi-

ar face 

plăcere 

5 

Sunt interesat de anatomia corpului 

uman şi a celorlalte fiinţe/organisme vii 
     

Sunt interesat de psihicul uman şi de 

situaţia socială a altor persoane  
     

Îmi place să lucrez într-o fermă      

Îmi place să lucrez singur      

Sunt interesat de istorie      

Sunt interesat de cultura naţională dar 

şi de cea a altor ţări 
     

Îmi face plăcere să rezolv probleme de 

natură economică 
     

Sunt interesat de probleme religioase      

Îmi place să discut în grup diferite 

puncte de vedere şi să mă confrunt cu 

alte persoane 

     

Îmi place formularea  lingvistică corec-

tă 
     

Îmi place să discut despre religie şi 

credinţă 
     

Îmi face plăcere să lucrez cu numere şi 

cu probleme matematice 
     

Sunt interesat de ştiinţele naturii      

Sunt interesat de abordările interdisci-

plinare  
     

Îmi place să fac sport.       

Altele (vă rugăm să specificaţi):  

______________________________________________________________________ 
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15.  Specificaţi care dintre următoare afirmaţii sunt valabile în cazul dumneavoastră? 
  

           15.1 Abilități cognitive și practice: 

(Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns pe fiecare rând) 

 

 
mi-ar 

face 

multă 

plăcere 

1 2 3 4 

nu mi-ar 

face plă-

cere 

5 

Competenţe organizatorice 

V-ar place să coordonaţi mai multe proiecte? 
     

Competenţe de planificare 

Vă plac modelele care sunt extinse pe mai 

mulţi ani şi trebuie să fie urmărite? 

     

Gândirea logică şi analitică 

Vă place să elaborați reguli abstracte şi să 

rezolvați probleme? 

     

Gândirea interconectată  

V-ar place să faceți paralele între istorie şi 

lecţiile de ştiinţă?  

     

Gândire abstractă şi spaţială 

În unele cazuri este important să ne imagi-

năm forme şi obiecte în plan şi în spaţiu. Vă 

puteți imagina ce formă apare în cazul în 

care litera “J” se roteşte în jurul axei vertica-

le? Vă place să rezolvaţi sarcini de acest 

gen? 

     

Informaţii practice şi talentul pentru im-

provizaţie  

În unele cazuri, va trebui să rezolvaţi pro-

bleme practice şi să lucraţi eficient, chiar 

dacă nu aţi învăţat cum se procedează sau 

materialele necesare nu sunt disponibile. Vă 

place gândirea practică şi improvizaţia? 

     

Perspectivă globală 

Unele discipline de studiu consideră lumea 

dintr-o perspectivă globală şi foarte cuprin-

zătoare, în care nu este important să înțele-

gem fiecare detaliu. Vă place să creaţi cone-

xiuni extinse? 

     

Atenția la detalii 

În cazul altor discipline de studiu situaţia 

este inversă. Detaliile sunt mai importante, 

deoarece ele afectează întreaga problemă. Vă 

place să lucraţi cu o varietate de detalii? 

     

Memoria pe termen mediu 

Puteți să memoraţi toate datele de naştere ale 

colegilor dacă ar trebui? Vă place să vă 

amintiţi numeroase fapte/detalii? 
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15.2 Competenţe sociale:  

 (Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns pe fiecare rând) 

 

 
Foarte 

bun 

 1 2 3 4 

Nu sunt 

bun 

5 

Elocvenţa în comunicare/ Abilităţi de co-

municare 

Cât de bun sunteţi în a vă ajusta discursul la 

circumstanţele şi interlocutorul dvs.? 

     

Abilitățile de a inter-relaţiona 

Cât de bun sunteţi în a inter-relaţiona cu al-

ții?  

     

Cooperarea/Munca în echipă 

Cât de bun sunteţi în dezvoltarea de soluții 

într-o echipă? 

     

Prezentarea clară a punctului de vedere 

Cât de bun sunteţi în a vă susţine punctul 

dumneavoastră de vedere? 

     

Abilități de comunicare în situaţii conflic-

tuale 

Cât de bun sunteţi în a vă prezenta punctul 

de vedere în situaţii conflictuale? 

     

Empatie / Sensibilitate 

Cât de bun sunteţi în intuirea sentimentelor 

unei persoane? 

     

Concentrare 

Cât de bun sunteţi în concentrarea exclusivă 

pe o singură problemă? 

     

Auto-reflecţie 

Cât de bun sunteţi în auto-reflecție şi intro-

specţie? 

     

Încredere 

Cât de încrezător sunteți în alte persoane? 
     

Cooperare 

Cât de bun sunteţi în cooperarea / ajutarea 

altor persoane? 
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15.3 Abilităţi personale: 

(Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns pe fiecare rând) 

 

 
Foarte 

bun 

1 2 3 4 

Nu sunt 

bun         

5 

Disponibilitatea de a schimba 

Cât de bun sunteţi în a vă ridica la înălţimea 

unor noi provocări ? 

     

Stabilitate emoțională 

Cât de bun sunteţi în a vă păstra calmul în 

momentele de stres?  

     

Optimism  

Cât de bun sunteţi în a vă motiva şi în a gân-

di optimist?  

     

Ambiție 

Cât de bun sunteţi în atingerea obiectivelor 

propuse? 

     

Devotament 

Cât de bun sunteţi în a investi resursele per-

sonale prin devotament?  

     

Entuziasm 

Cât de bun sunteţi în a-i inspira pe ceilalți? 
     

Responsabilitate 

Cât de bun sunteţi în asumarea răspunderii? 
     

Creativitate 

Cât de bun sunteţi în a face conexiuni, în a 

aplica practic cunoştinţele ştiinţifice? 

     

 

 

D) PERSPECTIVELE DVS. PENTRU VIITOAREA PROFESIE 

 

În ultima secţiune a chestionarului dorim să ştim care sunt aşteptările dumneavoastră de la viitoare 

profesie.  

16. Evaluați următoarele aspecte cu privire la alegerea carierei. 
(Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns pe fiecare rând) 
  

 

Foarte 

impor-

tant  

1 2 3 4 

Nu mă 

intere-

sează  

  5 

- să am o profesie care să îmi ofere sa-

tisfacții și împlinire personală 
     

- să am un loc de muncă sigur la o compa-
nie 

     

- să am posibilitatea de a îmbina viaţa 

de familie şi profesia 
     

- să lucrez într-o firmă mare, care oferă 

oportunităţi de carieră profesională 
     

- să îmi ofere posibilități de studiu pe 

tot parcursul vieţii (cursuri, training-uri) 
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Foarte 

impor-

tant  

1 2 3 4 

Nu mă 

intere-

sează  

  5 

- construirea unei cariere care să-mi 

ofere o poziţie de lider 
     

- posibilitatea de a lucra în echipă      

- să am posibilitatea de a-mi valorifica 

abilitățile și competențele dobândite 
     

- locaţia jobului       

- un salariu foarte motivant       

Altele: _________________________________________________________________ 

 

E) DATE DEMOGRAFICE 

 

Vă rugăm să răspundeţi la câteva întrebări generale despre dumneavoastră. 

17.  Sexul 

 Feminin 

 Masculin 

 

18. In ce an v-aţi născut? ____________________________________________________________ 

19. Care este ultima şcoală absolvită?________________________________________________________ 

20. Care au fost ultimele cursuri de calificare pe care le-ați urmat? 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

21. Care este cetățenia dvs.? 

 Română 

 Alta : _____________________________________________________ 

 

22. Care este limba pe care o vorbiți acasă cel mai des? 

 Română 

 Altele : _____________________________________________________ 

 


