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CHESTIONAR PRIVIND PERCEPŢIA CALITĂŢII STUDIILOR MASTERALE
Adresat absolventilor de studii master
Vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate următorului chestionar privind impactul asupra
dumneavoastă a studiilor master absolvite. Acest lucru este important pentru a putea creşte calitatea în
învăţământul superior şi în pregătirea profesională.
Încercuiţi varianta /variantele corespunzătoare situaţiei dumneavoastră de la întrebările cu
variante de răspuns sau completaţi spaţiile punctate de la întrebările corespunzătoare.
Q1.Nume şi prenume:
Q2. Vârsta:………………………………………………………………………………...
Q3. Facultatea absolvită: …………………………………………………………………
Q4. Masterul absolvit: …………………………………………………………………….
Q5. Media generală la absolvire facultate: ………………………………………………
Q6. Media generală la absolvire master: …………………………………………………
Q7. Ocupaţia şi locul de muncă: ………………………………………………………….
Q8.Motivul principal al înscrierii dumneavoastră la master a fost:
a)obţinerea unei diplome în plus
b)pentru a facilita angajarea
c)pentru aprofundarea cunoştinţelor acumulate în timpul facultăţii
d)pentru îmbogăţirea perspectivei ştiinţifice cu cunoştinţe noi
e)altele(numiţi-le): ................................................................................................................
Q9.Cel mai mult apreciaţi la studiile masterale absolvite:
a)compatibilitatea disciplinelor existente în planul de învăţământ cu profilul masterului
b) calitatea conţinutului disciplinelor predate
c)baza materială a disciplinelor
d)calitatea predării prin metodele şi mijloacele de învăţământ variate
e) competenţa profesorilor
f)altele (numiţi-le)…………………………………………………………………………
Q10.Ce alte discipline de studiu credeţi că ar fi fost important de introdus la masterul absolvit?
a)……………………………….
b)………………………………..
c)……………………………….
Q11.Unde apreciaţi că au existat neajunsuri la studiile masterale absolvite:
a)la compatibilitatea dintre disciplinelele existente în planul de învăţământ cu profilul masterului
b) la calitatea conţinutului disciplinelor predate
c)la baza materială a disciplinelor
d)la calitatea predării prin metode şi mijloace de învăţământ variate
e) la nivelul de competenţă al profesorilor
f)altele (numiţi-le)…………………………………………………………………………

Q12 Studiile din învăţământul superior, cu precădere cele masterale v-au pregătit mai ales :
a)din punct de vedere al dezvoltării competenţelor profesionale
b) din punct de vedere al dezvoltării personale
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c) din punct de vedere al dezvoltării comunicării şi relaţionării într-o organizaţie
d) altele(numiţi-le) ...................................................................................................................
Q13.Raportându-vă la utilitatea studiilor masterale absolvite vă puteţi declara în general:
a)foarte mulţumit
b)mulţumit
c)parţial mulţumit
d)nemulţumit
f)foarte nemulţumit
Q14. La locul dumneavoastră de muncă cea mai mare satisfacţie provine din faptul că:
a)vă pricepeţi în munca dumneavoastră
b)ma bucur de o retribuţie importantă
c)am un colectiv bun care ma sprijină şi de la care am de învăţat/ relaţii armonioase cu colegii
d)am o relaţie foarte bună cu conducerea firmei
e)altele(numiţi-le)………………………………………………………………………………
Q15. Pentru dumneavoastră, cel mai puţin satisfăcător aspect la locul de muncă este:
a)neconcordanţa dintre pregătirea profesională şi cerinţele postului
b) retribuţie modestă
c) un colectiv fără relaţii armonioase
d) o relaţie mai puţin bună cu conducerea firmei
e)altele(numiţi-le)………………………………………………………………………………..
Q16.Consideraţi că faceţi faţă cu succes locului de muncă deţinut?
a)da, ma simt sigur pe forţele mele
b)da, ma descurc
c)mai am unele lucruri de pus la punct
d)uneori simt lipsa includerii în scoala a unor discipline de studiu utile

