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CHESTIONAR DE EVALUARE AL 
NIVELULUI DE SATISFACłIE A STUDENłILOR UNIVERSITĂłII SAPIENTIA 

 
 
Dragi studenŃi! 

Obiectivul prezentului chestionar este evaluarea nivelului de satisfacŃie a studenŃilor cu privire la dezvoltarea 
profesională şi personală asigurată de Universitate.  

Vă rugăm, să completaŃi chestionarul şi nu lăsaŃi nici o întrebare fără răspuns, deoarece acest fapt ar constitui o 
dificultate majoră în interpretarea corectă a datelor obŃinute.  Datele vor  fi utilizate exclusiv pentru studiul 
menŃionat, răspunsurile fiind  tratate statistic şi anonim. 

Vă mulŃumim pentru colaborare. 

A. ExigenŃe, nivel de satisfacŃie 
1. Planul de învăŃământ al programului de studiu corespunde aşteptărilor Dvs.? 

a. În totalitate 
b. Într-o mare măsură 
c. Într-o mică măsură 
d. Deloc 

2. În opinia Dvs. planul de învăŃământ al programului de studiu corespunde cerinŃelor specializării?  
a. În totalitate 
b. Într-o mare măsură 
c. Într-o mică măsură 
d. Deloc 

3. În ce măsură consideraŃi că metodele şi mijloacele didactice utilizate la cursuri şi seminarii sunt eficiente?  
a. În totalitate 
b. Într-o mare măsură 
c. Într-o mică măsură 
d. Deloc 

4. Cum consideraŃi pregătirea profesională a cadrelor didactice de la specializarea Dvs.?  
a. Foarte bună 
b. Preponderent bună 
c. Acceptabilă 
d. Preponderent slabă 
e. Foarte slabă 

5. În ce măsură sunt clare, uşoare de urmărit cursurile/seminarile/laboratoarele predate de cadrele didactice de 
la specializarea Dvs.?  

a. În totalitate 
b. Într-o mare măsură 
c. Într-o mică măsură 
d. Deloc 

6. În ce măsură vă stă la dispoziŃie bibliografia necesară (manuale tipărite sau în format electronic, cursuri 
universitare, suporturi de curs, îndrumare de laborator, etc.)? 

a. În totalitate 
b. Într-o mare măsură 
c. Într-o mică măsură 
d. Deloc 

7. În ce măsură sunt disponibili cadrele didactice la participarea în activităŃi cu studenŃii în afara curriculei?  
a. În totalitate 
b. Într-o mare măsură 
c. Într-o mică măsură 
d. Deloc 
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8. În ce măsură încurajează Profesorii Dvs. activitatea profesională individuală a studenŃilor? 
a. Într-o mare măsură 
b. De regulă 
c. Câteodată 
d. Rar 
e. Deloc 

9. PrezenŃa Dvs. la activităŃile didactice (curs/seminar/laborator) este aproximativ de….  
a. 90% 
b. 70% 
c. 50% 
d. 30% 
e. 10% 

10. În ce măsură sunteŃi mulŃumit de calitatea procesului didactic? 
a. În totalitate 
b. Într-o mare măsură 
c. Într-o mică măsură 
d. Deloc 

11. ConsideraŃi că rezultatele evaluărilor (notele) sunt în concordanŃă cu cunoştinŃele Dvs.? 
a. Da 
b. Preponderent da 
c. Preponderent nu 
d. Nu 

12. Cum consideraŃi relaŃiile cadru didactic-student de la specializarea Dvs.? 
a. Bune 
b. Preponderent bune 
c. Mixte 
d. Preponderent slabe 
e. Foarte slabe 

13. Cum caracterizaŃi punctualitatea cadrelor didactice şi  programarea activităŃilor? 
a. Sunt întotdeauna punctuali 
b. De regulă sunt punctuali  
c. Întârzie deseori  
d. Întotdeauna întârzie 

14. În ce măsură recuperează cadrele didactice orele neefectuate? 
a. Le recuperează întotdeauna 
b. De regulă le recuperează 
c. Le recuperează rar 
d. Nu le recuperează niciodată 

15. Cât de mulŃumit sunteŃi cu accesul la informaŃii? 
 În totalitate Într-o mare 

măsură  
Într-o mică 

măsură 
Deloc 

Din partea conducerii universităŃii     
Din partea personalului de administraŃie      
Din partea OrganizaŃiei studenŃeşti     

16. În ce măsură sunteŃi mulŃumit de activitatea personalului administrativ al Decanatului? 
a. În totalitate 
b. Într-o mare măsură 
c. Într-o mică măsură 
d. Deloc 
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17. Vă rugăm să apreciaŃi infrastructura facultăŃii pe o scară de la 1–5 (1 – foarte bun, 5 – foarte slab)  

 1 2 3 4 5 
Laboratoare       
Biblioteca      
Săli de curs      
Săli pentru petrecerea timpului liber/săli de sport      
Bufet      

18. În ce măsură sunteŃi mulŃumit cu posibilităŃile de petrecere a timpului liber, oferite de Universitate? 
a. În totalitate 
b. Într-o mare măsură 
c. Într-o mică măsură 
d. Deloc 

19. În ce măsură sunteŃi mulŃumit de sistemul de acordare a burselor? 
a. În totalitate 
b. Într-o mare măsură 
c. Într-o mică măsură 
d. Deloc 

20. În ce măsură aveŃi încredere în viitorul UniversităŃii Sapientia? 
a. Am o mare încredere 
b. Am încredere 
c. Nu prea am încredere 
d. Nu am deloc încredere 

21. Dacă aŃi avea posibilitatea, aŃi urma aceeaşi specializare la o altă universitate? 
a. Nu 
b. Da →   
 Dacă da, de ce?…………………………………………………… 
................................................................................................................................................…………. 

22. În ce domeniu aŃi dori să vă angajaŃi după absolvirea facultăŃii? 
a. ÎnvăŃământ/cercetare 
b. Firme 
c. AdministraŃie publică/organizaŃii politice 
d. Media  
e. Altele: …………………………………………………………………………………………… 

23. În opinia Dvs., după încheierea studiilor universitare, care este probabilitatea de a vă angaja în domeniul 
studiat? 

a. Sunt sigur că mă voi putea angaja în domeniu 
b. Probabil mă voi putea angaja în domeniu 
c. E puŃin probabil că mă voi putea angaja 
d. Nu am nici o şansă să mă angajez în domeniu. 

24. În opinia Dvs. ce părere au oamenii în general despre Universitatea Sapientia?  
a. Părere foarte bună 
b. Părere bună 
c. Părere proastă 
d. Părere foarte proastă 
e. Alta:……………………………………………………………………………………………. 

B. SituaŃia materială 
25. StudiaŃi pe loc cu CONTRIBUłII LA CHELTUIELI? 

a. Da 
b. Nu →   Dacă ar trebui să achitaŃi taxă de şcolarizare, aŃi putea să vă continuaŃi studiile? 

i. Da 
ii. Nu 

26. De unde provin sursele Dvs. de finanŃare a studiilor? 
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a. Familie, rude 
b. Burse 
c. Muncă (salar, remuneraŃie) 
d. Altele: ……………………………………………………………………………………………………... 

27. Ce influenŃă a avut situaŃia financiară a familiei Dvs. în alegerea UniversităŃii Sapientia? 
a. Covârşitoare  
b. Mare  
c. Nesemnificativă  
d. Niciuna   

28. LucraŃi momentan? 
a. Da, în domeniul corespunzător studiilor:....................................................................................... 
b. Da, dar în alt domeniu, decât programul de studiu:....................................................................... 
c. Nu 

29. Dacă nu lucraŃi momentan, intenŃionaŃi să lucraŃi paralel cu studiile universitare? 
a. Da, orice fel de muncă. 
b. Da, o muncă legată de studiile urmate momentan la Sapientia 
c. Nu 

C. Date personale 
30. Sexul 

a. Bărbat  
b. Femeie 

31. Vârsta: ……… ani  
32. Gradul de şcolarizare al părinŃilor (ultima şcoală absolvită)  
 Tata Mama 
1. Superior (universitate sau colegiu, postuniversitar)   
2. Mediu (liceu sau postliceal)   
3. Şcoală profesională   
4. Gimnazial (8 clase)   
5. Şcoală primară (4 clase) sau fără   

33. OcupaŃia actuală a părinŃilor
 Tata Mama 
Post de conducere în profesie intelectuală   
Angajat în profesie intelectuală   
Post de conducere în profesie de muncă fizică   
Angajat în profesie de muncă fizică   
Pensionar   
Şomer/Casnică   

 
34. Unde aveŃi domiciliul actual? 

a. La părinŃi 
b. În gazdă 
c. În cămin 
d. Apartament propriu 
e. La rude 
f. Alta 

35. Programul de studiu urmat de Dvs. : …………………………………………………………………………….. 
 
Vă mulŃumim pentru colaborare! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A se completa de către operatorul de interviu: 
 
Numele operatorului de interviu: ………………………………………………. 
Codul chestionarului: …………………………………….. 
Numărul chestionarelor completate până acum: ……… 
Data şi ora înregistrării: ……………………………………. 
CondiŃiile înregistrării: …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 


