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CHESTIONAR PENTRU ABSOLVENŢI PRIVIND CALITATEA STUDIILOR 

Senatul, Rectoratul și Consiluil pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităţI realizează acest sondaj în scopul cunoașterii opiniei 

absolvenţilor cu referință la calitatea studiilor la USPEE ”C. Stere”. Chestionarul este propus spre completare absolvenţilor. 

Rezultatele generalizate și prelucrate statistic vor servi îmbunătățirii calității procesului educațional. Va rugăm să completați 
cu atenție acest chestionar, ținînd cont de următoarele: a) sondajul este anonim; b) citiți atent întrebările și răspunsurile 

propuse pînă a completa; c) răspundeți sincer și imparțial, fără a vă lăsa pradă propriilor emoții sau anumitor opinii din 

exterior; d) opiniile, sugestiile, propunerile care n-au fost incluse în chestionar, pot fi expuse de către Dvs. în punctul final 

sau pe verso.  

I. Informație generală 

Indicați facultatea care aţi absolvit:  

Facultatea _________________________________________________________________________  

Specialitatea _______________________________________________________________________  

Treapta (subliniați)  -   licență  – masterat  

II. În ce măsură calitatea serviciilor administrtative, educaționale și a facilităților existente la 

universitate/facultate a corespuns așteptărilor Dvs  (Alegeţi câte un răspuns pe fiecare rând!)? 

 
Foarte 

mulţumit 
Mulţumit Mediu 

Puţin 

mulţumit 

Deloc 

mulţumit 

Servicii  administrative 

Activitatea de secretariat (orar de funcţionare, 

amabilitatea personalului, timp de aşteptare) 

     

Soluţionarea problemelor (durată, eficienţa 

procedurilor / birocraţia) 

     

Taxele percepute de universitate (certificate, 

ediverințe, etc.) 

     

Spaţiile sanitare din universitate      

Calitatea sistemului informatic (uşurinţa de a accesa 

un computer) 

     

Calitatea conexiunii la Internet       

Calitatea informaţiilor disponibile (pe web, broşuri, 

pliante, afişe, ghidul studentului etc.) 

     

Resurse şi spaţii de învăţare 

Laboratoare şi spaţii de cercetare (dotări, programe, 

acces) 

     

Săli de lectură (confort, linişte, locuri suficiente, 

funcţionalitate, orar) 

     

Dotarea cu resurse moderne (videoproiector, internet 

wireless, ecran de proiecţie etc.) 

     

Activitatea bibliotecii (dotarea, orarul, noutatea 

cărţilor, disponibilitatea cărţilor etc.) 

     

Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri 

Tematica abordată la cursuri      

Relevanţa şi utilitatea cursurilor pentru specializarea 

aleasă 

     

Numărul şi varietatea cursurilor opţionale      

Complementaritatea şi relaţionarea între cursuri      

  



 

 

Dezvoltarea abilităților: 

Gândire analitică      

Abilitatea de a negocia      

Deschidere spre noi oportunităţi       

Abilitatea de a folosi eficient timpul      

Abilitatea de a lucra în echipă      

Abilitatea de a coordona echipe      

Abilitatea de a folosi computerul şi internetul      

Creativitate şi capacitate de inovare      

Capacitate de analiză critică şi autocritică      

Abilitatea de a utiliza o limbă de circulaţie 

internaţională 

     

Programul de studiu şi flexibilitate 

Programul este adaptat nevoilor şi ritmului meu 

personal 
     

Programul săptămânal (orar, cursuri organizate 

modular) 
     

Flexibilitatea traseului de învăţare (transfer, credite 

etc.) 
     

Consiliere şi orientare profesională 

Consilierea academică (alegerea cursurilor, 

organizarea programului de studiu, învăţare eficientă) 

     

Consiliere cu privire la implicarea în activităţi 

extrauniversitare  

     

Evenimente dedicate carierei în universitate (târguri 

de locuri de muncă, întâlniri cu angajatorii, etc.) 

     

Consiliere privind managementul carierei      

Aspecte generale privind universitatea 

Sunt satisfăcut de mediul de dezvoltare profesională şi 

personală 

     

Am încredere că diploma obținută va fi garanţia unor 

competenţe profesionale valoroase pe piaţa muncii şi 

în viaţă 

     

Dacă ar fi să aleg din nou, aş alege tot această 

universitate 

     

Aş recomanda această universitate şi altora persoane       

Această universitate mă ajută să îmi ating obiectivele 

în viaţă 

     

Universitatea este deschisă să primească feedback din 

partea studenţilor pentru a se îmbunătăţi 

     

 

 

Vă mulțumim pentru participare! 


