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CHESTIONAR PRIVIND ANALIZA CERINŢE STUDENŢI 

 

Întrebare Răspuns 

R1-
E 

R2-
FB 

R3-
B 

R4- 
S 

R5-
NS 

Ce calificativ acordaţi faptului că urmaţi o facultate?      

Cum apreciaţi pregătirea teoretică pe care dvs. o primiţi în facultate, 
pentru domeniul în care vă pregătiţi? 

     

Cum apreciaţi pregătirea practică pe care dvs. o primiţi în facultate, 
pentru domeniul în care vă pregătiţi? 

     

Cum calificaţi nivelul de cunoştinţe asigurat de facultate, faţă de nivelul 
de cunoştinţe asigurat de facultăţile din ţările europene? 

     

În ce măsură consideraţi că piaţa muncii are nevoie de specialişti în 
domeniul pregătirii dvs.? 

     

În ce măsură apreciaţi că v-aţi dezvoltat deprinderile creative prin 
pregătirea asigurată de facultate? 

     

Cum apreciaţi pregătirea profesională a cadrelor didactice de la 
facultatea dumneavoastră? 

     

Cum apreciaţi calitatea umană a cadrelor didactice de la facultatea 
dumneavoastră? 

     

Cu ce calificativ apreciaţi metodele de predare folosite de facultatea 
dumneavoastră? 

     

Ce calificativ general aţi acorda cadrelor didactice de la facultatea 
dumneavoastră? 

     

Cum apreciaţi baza materială a facultăţii dumneavoastră?      

Cu ce calificativ apreciaţi activitatea în domeniul cercetării ştiinţifice a 
cadrelor didactice din facultatea pe care o urmaţi? 

     

Cum apreciaţi conţinutul programelor analitice ale disciplinelor 
audiate? 

     

Cum apreciaţi gradul de actualitate şi oportunitate a informaţiilor 
conţinute în programele analitice ale disciplinelor audiate? 

     

În ce măsură planurile de învăţământ cuprind discipline 

compatibile cu profilul urmat de dumneavoastră? 

     

În ce măsură există în programele analitice după care învăţaţi, 

elemente de management şi asigurarea calităţii, capabile să vă 

ofere un plus de performanţă? 

     

În ce măsură consideraţi că dialogul cu studenţii şi temele 

individuale rezultate în timpul semestrului contribuie la 

îmbunătăţirea procesului de învăţământ? 

     

 

12. Dacă mai aveţi alte propuneri, sugestii, recomandări şi obiecţii cu privire la activitatea didactică, practică, 

de cercetare şi corectitudinea, calitatea umană şi morală a cadrelor didactice titulare de curs, laborator sau 

proiect, vă rugăm să le scrieţi pe verso. 
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