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CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA  

SATISFACŢIEI  STUDENŢILOR 
 Realizat în scopul monitorizării şi evaluării calităţii învăţământului  superior privind procesul 
de învăţământ. 
 
Facultatea ……………………….       Anul de studii ………..  Specializarea ………………………... 
 
Vă rugăm să răspundeţi fară a semna , sincer şi obiectiv, la întrebările formulate mai jos, marcând cu 
un singur „x” în căsuţa corespunzătoare aprecierii pe care o consideraţi corectă. 
 

A. Întrebări cu caracter general 
Nr.  1 2 3 4 5 
1. Ce calificativ acordaţi faptului că urmaţi o facultate cu profil 

economic? 
     

2. Cum apreciaţi dorinţa dvs. de a păstra legătura cu facultatea după 
abslovire  facultăţii?  

     

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

     

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

     

5. Cum apreciaţi, în general, pregătirea pe care v-o asigură facultatea, 
pentru viaţa de zi cu zi? 

     

6. Cum consideraţi că sunteţi pregătit în raport cu studenţii altor 
universităţi din ţară? 

     

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

     

8. Cum apreciaţi măsura în care, dacă ar trebui să o luaţi de la început, 
aţi urma aceeaşi facultate?  

     

9. Cum apreciaţi măsura în care aveţi şanse reale de angajare prin 
specializarea urmată?  

     

10. În ce măsură consideraţi că piaţa muncii are nevoie de economişti în 
domeniul dvs.? 

     

11. În ce măsură apreciaţi că puteţi fi un bun economist şi un bun 
manager, prin prisma pregătirii asigurate de facultate ? 

     

12. În ce măsură apreciaţi că puteţi face faţă cerinţelor de pe piaţa 
muncii, datorită pregătirii din facultate? 

     

13. În ce măsură apreciaţi că aţi dobândit deprinderi practice prin 
pregătirea asigurată de facultate? 

     

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

     

15. În ce măsură apreciaţi că aţi dobândit deprinderi manageriale prin 
pregătirea asigurată de facultate? 

     

16. Cum apreciaţi dumneavoastră reputaţia facultăţii pe care o urmaţi?      
17. Cum apreciaţi măsura în care calitatea procesului de învăţământ 

depinde de comunicarea dintre student şi facultate? 
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B. Întrebări privind cadrele didactice şi condiţiile oferite de facultate 
 

Nr.  1 2 3 4 5 
1. Cum apreciaţi pregătirea profesională a cadrelor didactice de la 

facultatea dumneavoastră? 
     

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

     

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

     

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

     

5. Cum evaluaţi dotarea cu materiale documentare a bibliotecii 
facultăţii? 

     

6. Cum apreciaţi baza materială a facultăţii dumneavoastră?      
7. Cu ce calificativ apreciaţi activitatea în domeniul cercetării 

ştiinţifice a cadrelor didactice din facultatea pe care o urmaţi?  
     

 
C. Întrebări privind procesul de învăţământ 

 
Nr.  1 2 3 4 5 
1. Ce calificativ acordaţi măsurii în care obligativitatea participării 

la cursuri are importanţă în pregătirea viitorului economist? 
     

2. Cum apreciaţi conţinutul planurilor de învăţământ după care 
învăţaţi? 

     

3. În ce măsură planurile de învăţământ cuprind discipline 
compatibile cu profilul urmat de dumneavoastră? 

     

4. Cum apreciaţi conţinutul programelor analitice ale disciplinelor 
audiate? 

     

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

     

6. Cum apreciaţi concordanţa dintre conţinutul programelor 
analitice după care învăţaţi şi cerinţele practicii  actuale? 

     

7. În ce măsură există în programele analitice după care învăţaţi, 
elemente de management şi asigurarea calităţii, capabile să vă 
ofere un plus de performanţă? 

     

8. În ce măsură consideraţi că dialogul cu studenţii şi temele 
individuale rezultate în timpul semestrului contribuie la 
îmbunătăţirea procesului de învăţământ? 

     

                                                              
                                                                                                                                                         DATA: 
 
Scala de transformare a note–or în calificative este următoarea: 
Nota 1 2 3 4 5 
Calificativul nesatisfăcător  satisfăcător  bine foarte bine excelent 
 
 


