
 
 

  
CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA NIVELULUI DE SATISFACŢIE PRIVIND 

MEDIUL DE ÎNVĂȚARE 
ABSOLVENŢI Școala Doctorală UAD 

 
An universitar………………………… 

 
 
1. Evaluaţi serviciile studenţeşti  
 

Servicii administrative Deloc 
mulţumit 

Puţin 
mulţumit 

Mediu Mulţumit Foarte 
mulţumit 

Observaţii 
pentru 
punctaj  
1-2-3 vă 
rugăm 

completaţi 
această 
rubrică 

1 2 3 4 5  
Activitatea de secretariat (orar de 
funcţionare, amabilitatea personalului, 
timp de aşteptare) 

      

Soluţionarea problemelor (durată, 
eficienţa procedurilor/birocraţia, timpul 
de răspuns la cereri) 

      

Acces la infrastructura informatică 
(uşurinţa de a accesa un computer, 
întreţinerea computerelor, a software–lui 
şi a reţelei informatice) 

      

Calitatea informaţiilor disponibile (pe 
web, broşuri, pliante, afişe, ghidul 
studentului etc.) 

      

Sistemul de evidenţă a notelor       
Calitatea informaţiilor primite din partea 
personalului administrativ  

      

Calitatea site-ului web al instituţiei 
(accesibilitate, disponibilitatea 
informaţiilor, design, acurateţe, grad de 
noutate) 

      

 
2. Evaluaţi nivelul dvs. de satisfacţie cu privire la următoarele resurse şi spaţii de 
învăţare:  
 

Resurse şi spaţii de învăţare 

Deloc 
mulţumit 

Puţin 
mulţumit 

Mediu Mulţumit Foarte 
mulţumit 

Observaţii 

1 2 3 4 5  
Spaţii de învăţământ/Amfiteatre, săli de 
curs (dotări, confort, funcţionalitate) 

      

Laboratoare şi spaţii de cercetare 
(dotări, programe, acces) 

      

Săli de lectură (confort, linişte, locuri       



 
 

suficiente, funcţionalitate, orar) 
Tehnica de calcul / internet (orar, 
funcţionalitatea calculatoarelor, acces) 

      

Dotarea cu resurse moderne 
(videoproiector, Internet wireless, 
ecran de proiecţie etc.) 

      

Dotarea bibliotecii (existenţa 
calculatoarelor, noutatea cărţilor, 
disponibilitatea cărţilor etc.) 

      

Amabilitatea personalului bibliotecii       
Orarul bibliotecii       

 
3. Evaluaţi nivelul de satisfacţie faţă de programul de studii 
 

Programul de studii Deloc 
mulţumit 

Puţin 
mulţumit 

Mediu Mulţumit Foarte 
mulţumit 

Observaţii 

1 2 3 4 5  
Tematica abordată la cursuri       
Relevanţa şi utilitatea cursurilor pentru 
specializarea aleasă 

      

Cursurile sunt interesante, utile şi se 
ridică la nivelul aşteptărilor mele 

      

Complementaritatea şi relaţionarea 
între cursuri 

      

Nivelul de preocupare pentru îndrumarea 

studentului-doctorand la elaborarea 

programului de cercetare științifică 

      

Nivelul de implicare a conducătorului de 

doctorat în îndrumarea studentului-

doctorand 

      

Nivelul de implicare a conducătorului de 

doctorat și al școlii doctorale în asigurarea 

condițiilor de studiu 

      

Nivelul de monitorizare asigurat de către 

conducătorul de doctorat și comisia de 

îndrumare a activității artistice/științifice a 

studentului-doctorand 

      

Nivelul de obiectivitate în evaluarea 

activității artistice/științifice a studentului-

doctorand 

      

Nivelul de preocupare pentru informarea 

studentului-doctorand cu 

privire la respectarea eticii științifice și 

universitare şi a integrității academice 

      

Nivelul de exigență în verificarea 

respectării, de către studentul doctorand, a 

eticii științifice și universitare şi a 

integrității academice 

      

Nivelul de implicare în stimularea 

studentului-doctorand de a participa la 

manifestări artistice/științifice 

      

 


