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CHESTIONAR 

STUDENŢI / ABSOLVENŢI 
 

 

Stimaţi studenţi / absolvenţi,  

 

Dorim  să știm ce experiență ați acumulat pe parcursul anilor petrecuţi în universitate  şi ce 

aspecte privitoare la programele de studii consideraţi că ar trebui să se  îmbunătăţească.  

 

Dumneavoastră  sunteţi în măsură să evaluaţi realizările universitare. În  scopul îmbunătăţirii 

calităţii cursurilor şi a eficientizării ofertei de programe, realizăm o anchetă cu privire la nevo-

ile de instruire ale studenților în vederea optimizării perspectivelor profesionale. Prin urmare, 

efectuăm acest studiu, la care dorim să participe atât studenți cât şi absolvenți de studii uni-

versitare. Ne interesează cariera și profesia spre care vă orientați şi modul în care apreciați 

condițiile de studiu din universitatea dumneavoastră. 

 

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

noi, deoarece numai aşa putem îmbunătăţi condiţiile de studiu din universităţi.  

 

Participarea la acest studiu nu este obligatorie. 

 
Exemplu de răspuns la întrebare:  

 

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

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

 
Sunt total de 

acord 

1 2 3 4 

Nu sunt deloc 

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 STUDIILE DVS. 

 

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

dumneavoastră. 

1. În prezent sunteţi student sau ați finalizat studiile ? 

(Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns) 

 Sunt student la ciclul de licență. 

 Sunt student la ciclul de masterat. 

 Am absolvit studiile de masterat. 

 Am absolvit studiile de licență. 

 Am o diplomă de licență, dar vreau să mai urmez un program de studii.  

 

2. Care este domeniul / specializarea dvs.? 

  

  

  

 

3. Ce discipline opționale ați ales?  

___________________________________________________________________ 

4. Câte semestre, incluzând şi semestrul în curs, ați studiat ? 

___________________________________________________________________ 

5. Este mai complicat sau mai ușor decât v-ați așteptat la începutul anului ?  

(Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns) 

 Mai complicat 

 Cum m-am așteptat 

 Mai ușor 

 Nu știu 

6. Cursurile pe care le urmaţi sunt mai practice sau mai teoretice decât v-ați așteptat la înce-

putul anului? (Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns) 

 Mai practice 

 Cum m-am așteptat 

 Mai teoretice 

 Nu știu 
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7. În ce domeniu / specializare aţi obţinut deja o diplomă de licenţă sau doriți să obţineţi? 

  

  

  

 

 

B) SITUAŢIA STUDIILOR 

 

Mai jos sunt enumerate o serie de aspecte care descriu situaţia dumneavoastră școlară. Vă 

rugăm să analizaţi cursurile efectuate ţinând cont de aceste aspecte. 

8. Vă rugăm să evaluați următoarele aspecte în funcţie de gradul de satisfacție. 

(Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns) 

 
Sunt foar-

te mul-

țumit 

1 2 3 4 

Nu sunt 

mulțumit 

deloc 

5 

Structura cursurilor 

 
     

Succesiunea logico-temporală a cursu-

rilor 
     

Acces la stagii de practică sau la exer-

ciții practice 
     

Actualitatea metodelor de predare      

Actualitatea temelor de seminar / labo-

rator 
     

Relația teorie-practică      

Actualizarea stagiului practic la evolu-

ția pieței  
     

Posibilitatea desfăşurării unor cercuri 

tematice 
     

Participarea studenților la cercetarea 

științifică 
     

Practica în prezentări orale      

Practica în redactarea unor texte ştiinţi-

fice 
     

Aprofundarea unei limbi străine      

Disponibilitatea în librării şi/sau biblio-

teci a literaturii științifice 
     

Pregătirea pentru profesie şi locul de 

muncă 
     

Accesul la servicii computerizate      

Utilizarea instrumentelor electronice de 

comunicare  
     

Consilierea şi orientarea profesională 

în carieră 
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C) INFORMARE ŞI CONSILIERE 

 

In secțiunea următoare a chestionarului vrem să aflăm care este nivelul dvs. de satisfacție în 

ceea ce priveşte consilierea şi orientarea profesională în carieră, de care aţi beneficiat în uni-

versitate. 

9. Care dintre următoarele tipuri de informaţii/oferte educaţionale v-au fost utile la începutul 

studiilor? (Puteţi bifa mai multe variante) 

 Evenimente şi informații/oferte educaţionale destinate elevilor 

 Evenimente şi informații destinate noilor studenți 

 An pregătitor de studiu înaintea studiilor universitare propriu-zise 

 Sprijin şi informații/oferte educaţionale primite la admitere 

 Ziua porților deschise la Universitate 

 Altele  ___________________________ 

10. Care dintre următoarele facilităţi consideraţi că v-au fost utile în timpul studiilor?  

(Puteţi bifa mai multe variante) 

 Consiliere socială 

 Consiliere psihologică 

 Consultanţă juridică 

 Consiliere şi orientare profesională în carieră 

 Burse de studiu  

 Altele  ___________________________ 

11. Știți pe cine să contactați în cadrul universităţii dacă aveți probleme / întrebări? 

 Da  

 Nu  

12. Vă rugăm să evaluați posibilitățile de îngrijire a copiilor în universitate (dacă este cazul). 

Foarte mulțumit 

1 2 3 4 
Nu sunt mulțumit deloc 

5 
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13. Vă rugăm să evaluați ofertele destinate studenţilor cu dizabilităţi din cadrul universităţii. 

(Vă rugăm să bifaţi un singur răspuns) 

 Foarte 

mulțumit 

1 2 3 4 

Nu sunt 

mulțumit 

deloc 

5 

Accesibilitate       

Răspund condițiilor de viaţă şi proble-

melor sociale 
     

Sfaturi primite în cadrul cursurilor de 

orientare şi a serviciilor studențești 
     

Compensarea dezavantajelor      

Suport tehnic      

 

 

D) STAGII DE PRACTICĂ 

 

In această secțiune ne-am dori să aflăm anumite informații cu privire la stagiile dumneavoas-

tră de practică . Dacă ați efectuat mai mult de un stagiu, vă rugăm să le evaluați pe toate în 

ansamblu. 

14. Pe timpul perioadei de studiu, trebuie să urmaţi stagii de practică prevăzute în cadrul pla-

nului de învăţământ?(Puteţi bifa mai multe variante) 

 Da, stagiu în cadrul universităţii  

 Da, stagiu în afara universităţii 

 
Stagiul a fost precizat în planul de învăţământ, dar eu nu am fost nevoit să-l ur-

mez 

 Nici un stagiu de practică 

 

15. Mai jos sunt enumerate anumite afirmaţii care se referă la stagiile de practică. Vă rugăm să 

evaluați stagiul efectuat de dumneavoastră în funcţie de gradul în care sunteţi de acord cu 

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

 
Sunt to-

tal de 

acord 

1 2 3 4 

Nu sunt 

deloc de 

acord 

5 

Am fost bine informat de universitate      

Mi-a fost ușor să găsesc un stagiu de 

practică 
     

Sprijinul din partea profesorilor a fost 

adecvat 
     

Conținutul stagiului a fost util      

In timpul stagiului am avut oportunitatea 

de a aplica cunoştinţele acumulate în 

timpul cursurilor universitare  
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Sunt to-

tal de 

acord 

1 2 3 4 

Nu sunt 

deloc de 

acord 

5 

Acest stagiu m-a ajutat să fiu pregătit 

pentru activitatea profesională 
     

Per total, eu sunt mulțumit de stagiul 

efectuat  
     

 

 

E) STAGII ÎN STRĂINĂTATE 

 

Vă rugăm să faceți anumite afirmații cu privire la stagiile dumneavoastră din străinătate (dacă 

este cazul) 

 

16. Ați studiat în străinătate pentru o anumită perioadă de timp? 

 Da  mergeţi mai departe la întrebarea 16.1 

 Nu  mergeţi mai departe la întrebarea 17 

 

16.1  Dacă da:   

 Tipul stagiului Perioada:  din (ll/aa) până în (ll/aa) În ce ţară 

 Studiu în străinătate   

 International internship   

 Curs de limbă străină   

 Altele   

 

F) ANGAJARE ŞI CALIFICĂRI SECUNDARE 

17.  Vă rugăm să numiți competenţele/calificările non-formale şi informale pe care le-aţi do-

bândit în timpul şi înaintea perioadei de studii universitare, precum şi ocupațiile avute. 

(competenţe non-formale - construite pe baza activităţilor de învăţare ce au loc în afara contextu-

lui educativ formal, iar competenţe  informale - care decurg din experienţă, sau care sunt obţinute 

la locul de muncă, în viaţa cotidiană etc.)  

(Puteţi bifa mai multe variante) 

 Muncă voluntară 

 Apartenența la organizații de tineret afiliate politic 

 Apartenența la organizații/asociații de tineret neafiliate politic 

 Cursuri de limbi străine 

 Cunoştinţe şi competenţe IT 

 Altele: 
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18. Locurile dumneavoastră de muncă (plătite sau pe bază de voluntariat) au avut legătură cu 

studiile pe care le urmaţi / le-ați urmat? 

(Puteţi bifa mai multe variante) 

 Da, am fost student, angajat într-un departament profesional sau institut. 

 Da, am fost angajat într-o companie, autoritate sau birou. 

 Da, am fost liber profesionist sau am desfășurat activităţi independente . 

 Nu, nu au avut legătură cu obiectul meu de studiu. 

 

G) CALIFICĂRI ŞI CARIERĂ 

 

Universitatea  v-a oferit diferite calificări și competenţe în timpul studiilor. Vă rugăm să eva-

luaţi dacă vă sunt de folos aceste competenţe în carieră. 

19.  Ca urmare a studiilor efectuate, cum considerați că sunteți pregătit pentru cariera profesi-

onală în ceea ce privește …  

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

 Mă simt foarte 

bine pregătit  

1 2 3 4 

Mă simt foarte 

puțin pregătit  

5 

Cunoștințele profesionale      

Calificările practice      

Abilităţile sociale      

Abilităţile intelectuale      

Lucrul sistematic      

Autonomia şi independenţa      

Capacităţile manageriale      

20. Cât de importante sunt următoarele competenţe, abilități şi calificări pentru cariera dvs.? 

Aveați aceste abilități când ați obținut ultima diplomă? 

 

 
Importante 

pentru carieră 

Le aveam când 

am obţinut 

ultima diplomă  

Cunoștințe profesionale   

Cunoștințe de bază   

Cunoștințe fundamentale ale metodelor științifice   

Limbi străine   

Abilitați de comunicare   

Abilitați de negociere   
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Importante 

pentru carieră 

Le aveam când 

am obţinut 

ultima diplomă  

Abilitați de organizare   

Competenţe IT   

Abilitatea de a face faţă schimbărilor de circumstanțe   

Abilitați de scriere   

Abilitați oratorice   

Abilitatea de a recunoaște propriile lacune de cunoștințe şi de 

a le umple 
  

Calităţi de lider   

Cunoștințe în domeniul afacerilor   

Abilitați de cooperare   

Managementul eficient al timpului   

Abilitatea de a face uz de cunoștințe deja existente   

Expertiza interdisciplinară   

Cunoașterea altor culturi şi înțelegerea lor   

Munca independentă   

Asumarea responsabilităților   

Managementul conflictelor   

Abilitatea de a rezolva probleme   

Abilitați analitice   

Cunoștințe referitoare la efectele muncii mele asupra naturii 

şi societăţii 
  

Abilitatea de a te familiariza cu cunoștințele de specialitate   

Abilitatea de a pune în aplicare rezultatele științifice    

 

21.  Care criteriu considerați că este important în vederea angajării?  

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

 Foarte 

impor-

tant  

1 2 3 4 

Foarte pu-

țin impor-

tant 

5 

Calificarea profesională (domeniul şi 

specializarea studiilor) 
     

Experiența profesională      

Altele (enumerați) _______________________________________________ 
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22. Ce probleme ați întâmpinat la începutul carierei dumneavoastră (dacă este cazul)?  

(Puteţi bifa mai multe variante) 

 Munca haotică/dezorganizată, presiunea timpului, munca peste program 

 Probleme cu luarea deciziilor practice 

 Senzație de deficit în calificare 

 Lipsa de cooperare între colegi 

 Dificultăţi privind cerințele postului (ore de lucru, uniforme, management ierarhizat)  

 Probleme cu superiorii 

 Probleme privind siguranţa familiei şi locului de muncă 

 Puține informații despre locul de muncă  

 Senzație de subevaluare a cunoştinţelor mele 

 Alte probleme _______________________________________________ 

 

23. Cum v-ați găsit actualul loc de muncă (dacă este cazul)?  (Puteţi bifa mai multe variante) 

 Prin trimiterea unei cereri  de angajare, ca urmare a unui anunţ de angajare din media  

 Cerere de angajare nesolicitată 

 Prin intermediul internet-ului 

 Angajatorul m-a abordat 

 Am creat eu locul de muncă 

 Prin intermediul părinţilor, prietenilor 

 Prin sfaturile colegilor 

 Intrarea în afacerea familiei 

 Intrarea în afacerea prietenilor  

 Înființarea unei societăţi 

 In urma implicării in unele activităţi extrașcolare  

 Prin intermediul unui cadru didactic 

 Prin intermediul unui centru de consiliere în carieră  

 Prin intermediul unei agenții de ocupare a forței de muncă 

 Prin intermediul târgurilor de locuri de muncă 

 Prin intermediul unui job din timpul studiilor  



 10 

 Prin legături din timpul stagiilor de practică 

 
Prin intermediul  unor cursuri de formare pe care le-am urmat sau a specializării obţi-

nute înaintea cursurilor universitare  

 Contract din partea unui angajator vechi   

 Locul de muncă mi-a fost repartizat 

 Altele : _________________________________________________ 

 

 

H) EVALUARE GENERALĂ 

In cele din urmă, dorim să evaluați condițiile de studiu din universitatea dvs. 

 

24. Vă rugăm să aveți în vedere următoarele afirmații despre circumstanțele de studiu şi 

să le evaluați.  

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

 
Sunt total 

de acord 

1 2 3 4 

Nu sunt de 

acord 

5 

Consider că obțin/am obținut o educație 

cuprinzătoare şi solidă la aceste cursuri 
     

Cursurile studiate mă pregătesc/m-au 

pregătit pentru viitoarele mele activități 

profesionale 

     

Raportul dintre teorie și practică a fost 

optim la majoritatea cursurilor 
     

 

I) DATE DEMOGRAFICE 

Vă rugăm să răspundeţi la câteva întrebări generale despre dumneavoastră. 

 

25. Sexul 

 Feminin 

 Masculin 

26. In ce an v-aţi născut? _____________________________________________________________ 

27. Care este ultima facultate / şcoală absolvită?________________________________________ 

28. Care este cetățenia dvs.? 

 Română 

 Alta: _____________________________________________________ 

29. Ce limbă vorbiți cel mai des acasă? 

 Română 

 Altele : _____________________________________________________ 

 


