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SONDAJUL ANONIM  

” ASIGURAREA CALITĂȚII STUDIILOR UNIVRSITARE LA USPEE “C. Stere” 
 

Senatul, Rectoratul și Consiliul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii realizează acest sondaj în scopul cunoașterii opiniei 

studenților cu referință la calitatea studiilor la USPEE „C. Stere”. Chestionarul este propus spre completare studenților anului I. 

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.  

Informație generală 
Indicați facultatea la care studiați: Facultatea __________________________________________________________ 

Specialitatea __________________________________________________ Treapta (subliniați)  - licență – masterat – doctorat 

 

Motivația înscrierii la studii superioare și alegerii USPEE-ului și a facultății. 
1. Când v-aţi decis să urmaţi o facultate, în ce măsură au contat fiecare dintre următoarele (Alegeţi câte un răspuns pe 

fiecare rând!)? 

 
Deloc 

În foarte 

mică măsură 

În mică 

măsură 

În mare 

măsură 

În foarte 

mare măsură 

1 2 3 4 5 

1.1. Prestigiul social conferit de studiile superioare      

1.2. Opţiunile prietenilor      

1.3. Rolul familiei (tradiţie, presiuni, sfaturi etc.)      

1.4. Sfaturile profesorilor de liceu (colegiu, altceva)      

1.5. Dorinţa de cunoaştere      

1.6. Dorinţa de a avea venituri mai mari      

1.7. Altceva (indicați)      

 

2. Când v-aţi decis să urmaţi studiile la USPEE „C. Stere”., în ce măsură au contat fiecare dintre următoarele (Alegeţi câte 

un răspuns pe fiecare rând!)? 

 
Deloc 

În foarte 

mică măsură 

În mică 

măsură 

În mare 

măsură 

În foarte 

mare măsură 

1 2 3 4 5 

2.1. Apropierea de casă      

2.2. Prestigiul universității      

2.3. Opţiunile prietenilor      

2.4. Rolul familiei (tradiţie, presiuni, sfaturi etc.)      

2.5. Sfaturile profesorilor de liceu (colegiu, altceva)      

2.6. Dorinţa de cunoaştere      

2.7. Dorinţa de a avea venituri mai mari      

2.8. Taxele de studii accesiblie      

2.9. Altceva (indicați)      

 

3. Când v-aţi decis să urmaţi studiile la facultatea/specialitatea aleasă, în ce măsură au contat fiecare dintre următoarele 
(Alegeţi câte un răspuns pe fiecare rând!)? 

 
Deloc 

În foarte 

mică măsură 

În mică 

măsură 

În mare 

măsură 

În foarte 

mare măsură 

1 2 3 4 5 

3.1. Prestigiul facultății/specialității      

3.2. Interesul pentru domeniu      

3.3. Opţiunile prietenilor      

3.4. Rolul familiei (tradiţie, presiuni, sfaturi etc.)      

3.5. Sfaturile profesorilor de liceu (colegiu, altceva)      

3.6. Dorinţa de cunoaştere      

3.7. Dorinţa de a avea venituri mai mari      

3.8. Taxele de studii accesiblie      

3.9. Altceva (indicați)      

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE! 
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SONDAJUL ANONIM  

” ASIGURAREA CALITĂȚII STUDIILOR UNIVRSITARE LA USPEE” 
 

Senatul, Rectoratul și Consiliul Universitar de Asigurare a Calității realizează acest sondaj în scopul cunoașterii opiniei 

studenților cu referință la calitatea studiilor la USPEE. Chestionarul este propus spre completare studenților anului I. 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.  

Informație generală 
Indicați facultatea la care studiați: Facultatea __________________________________________________________ 

Specialitatea __________________________________________________ Treapta (subliniați)  - licență – masterat – doctorat 

 

Motivația înscrierii la studii superioare și alegerii USPEE-ului și a facultății. 
1. Când v-aţi decis să urmaţi o facultate, în ce măsură au contat fiecare dintre următoarele (Alegeţi câte un răspuns pe 

fiecare rând!)? 

 
Deloc 

În foarte 

mică măsură 

În mică 

măsură 

În mare 

măsură 

În foarte 

mare măsură 

1 2 3 4 5 

1.1. Prestigiul social conferit de studiile superioare      

1.2. Opţiunile prietenilor      

1.3. Rolul familiei (tradiţie, presiuni, sfaturi etc.)      

1.4. Sfaturile profesorilor de liceu (colegiu, altceva)      

1.5. Dorinţa de cunoaştere      

1.6. Dorinţa de a avea venituri mai mari      

1.7. Altceva (indicați)      

 

2. Când v-aţi decis să urmaţi studiile la USPEE, în ce măsură au contat fiecare dintre următoarele (Alegeţi câte un răspuns pe 

fiecare rând!)? 

 
Deloc 

În foarte 

mică măsură 

În mică 

măsură 

În mare 

măsură 

În foarte 

mare măsură 

1 2 3 4 5 

2.1. Apropierea de casă      

2.2. Prestigiul universității      

2.3. Opţiunile prietenilor      

2.4. Rolul familiei (tradiţie, presiuni, sfaturi etc.)      

2.5. Sfaturile profesorilor de liceu (colegiu, altceva)      

2.6. Dorinţa de cunoaştere      

2.7. Dorinţa de a avea venituri mai mari      

2.10. Taxele de studii accesiblie      

2.11. Altceva (indicați)      

 

3. Când v-aţi decis să urmaţi studiile la facultatea/specialitatea aleasă, în ce măsură au contat fiecare dintre următoarele 
(Alegeţi câte un răspuns pe fiecare rând!)? 

 
Deloc 

În foarte 

mică măsură 

În mică 

măsură 

În mare 

măsură 

În foarte 

mare măsură 

1 2 3 4 5 

3.1. Prestigiul facultății/specialității      

3.2. Interesul pentru domeniu      

3.3. Opţiunile prietenilor      

3.4. Rolul familiei (tradiţie, presiuni, sfaturi etc.)      

3.5. Sfaturile profesorilor de liceu (colegiu, altceva)      

3.6. Dorinţa de cunoaştere      

3.7. Dorinţa de a avea venituri mai mari      

3.8. Taxele de studii accesiblie      

3.9. Altceva (indicați)      

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE!  


