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CHESTIONAR
PRIVIND OPORTUNITATEA PROGRAMELOR MASTER CU PROFIL
AGROALIMENTAR ÎN SPECIALIZAREA ABSOLVENȚILOR DE STUDII LICENȚĂ
Vă rugăm să răspundeţi următorului chestionar privind impactul asupra dumneavoastă a
studiilor master absolvite de către studenții facultățilr de profil agroalimentar din România.
Acest lucru este important pentru a putea creşte calitatea în învăţământul superior şi în pregătirea
profesională a acestora.
Încercuiţi varianta /variantele corespunzătoare aprecierii dumneavoastră de la întrebările
cu variante de răspuns sau completaţi spaţiile punctate de la întrebările corespunzătoare.
1. Constituie un avantaj la recrutare ca viitorul angajat să fie absolvent al uneia dintre
urmatoarele facultăți?
a) Agronomie
b) Horticultură
c) Zootehnie
d) Medicină veterinară
e) Industrie alimentară
f) Altele…………………………………………………………….
2. Ce abilități considerați ca ar trebui sa aibă viitorul angajat
a) Executarea operațiunilor în cadrul proceselor tehnologice
b) Luarea deciziilor în activitățile curente
c) Inovare și creare de noi produse
d) Optimizare și/sau îmbunătățire a procesului tehnologic
e) Altele……………………………………………………………..
3. Considerați că instruirea absolvenților de licență prin programe de studii master
Agroalimentar este utilă în producție?
a) Foarte utilă
b) Utilă
c) Intr-o oarecare măsură
d) Puțin
e) Nu este necesară
4. Cum apreciați calitatea programelor de master Agroalimentar actuale din prisma
compețentelor absolvenților?
a) Foarte bună
b) Bună
c) Adecvată
d) Slabă
e) Inexistentă
5. Considerați că diplomele masterale cu profil Agroalimentar reprezintă o precondiție pentru
evoluția în carieră?
a) Da
b) Nu
c) Nu știu
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6. Cum apreciați corespondența dintre aptitudinile dobândite prin masterat si așteptările dvs.?
a) Foarte bună
b) Bună
c) Medie
d) Satisfăcătoare
e) Nesatisfăcătoare
7. În opinia dvs. programele master menționate se aliniază la cele europene de profil
agroalimentar?
a) Da
b) Nu
c) Numai parțial
8. Care dintre următoarele competențe profesionale le considerați obligatorii la absolvirea
studiilor masterale?
a) Abilități în cercetare industrială
b) Proiectare industrială
c) Management-ul proiectului
d) Specialist în management-ul calității și analizei de risc
e) Chimia și biochimia alimentului
f) Management-ul crizei
g) Economie agroalimenatră
9. În opinia dumneavoastră, cât de importantă este instruirea prin programe masterale?
a) Foarte importantă
b) Importantă
c) Medie
d) Puțin importantă
e) Foarte puțin importantă
10. Considerați că există diferențe de competențe între absolvenții de licență și cei de master?
a) Majore
b) Mari
c) Irelevante
d) Nici una
11. În opinia dumneavoastră, care dintre următoarele etape de pregătire masterală vi se pare
deficitară?
a) Științifică
b) Practică
c) Cercetare
Data,
Agent economic,
Denumire
Reprezentant (Nume si prenume)

