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Standardele ridicate din învăţământul superior şi dinamica pieţei globalizate au
determinat universităţile să adopte noi strategii pentru a face faţă noilor provocări şi pentru
menţinerea activitatilor desfasurate la un nivel competitiv. O universitate care îşi asumă
succesul este una care în mod permanent îşi dezvoltă capacitatea de a satisface nevoile
diferitelor categorii de stakeholders (Deming, 2000).
Creşterea nivelului competiţional între universităţi favorizează adoptarea unei atitudini
selective din partea studenţilor în ceea ce priveşte preferinţa pentru o anumită instituţie de
învăţământ superior la care să studieze şi creşterea expectanţelor acestora cu privire la
instituţia aleasă; de aceea, este tot mai important ca instituţiile să cunoască şi să înţeleagă ce
aşteptări au viitorii studenţi, dar şi cei deja existenţi. Provocările se referă atât la cercetarea
ştiinţifică şi calitatea activităţilor didactice, cât şi la ce celelalte dimensiuni complementare
care vizează studenţii – condiţiile învăţării, serviciile oferite studenţilor, costurile şcolarizării,
calitatea vieţii de student.
Pe fondul dinamicii continue a cererii şi ofertei de instituţii educaţionale, rolul
satisfacţiei studenţilor în instituţiile de învăţământ superior este în continuă creştere. În
consecinţă, se impune - la nivel didactic, de cercetare ştiinţifică şi administrativ - o focalizare
a interesului asupra strategiilor de creştere a satisfacţiei studenţilor, pentru atingerea
dezideratelor instituţiei. Deşi preocuparea majoră a universităţilor este orientată spre
dimensiunea didactică a sistemului educaţional, studiile arată că majoritatea studenţilor, deşi
sunt satisfăcuţi de conţinutul programelor academice, sunt mai puţin satisfăcuţi de alte
dimensiuni complementare, precum serivicii oferite studenţilor, suport academic, consiliere
de carieră (Kotler & Fox, 1995).
Rezultatele evaluării satisfacţiei studenţilor permit identificarea punctelor forte şi slabe
ale universităţii şi elaborarea pe baza acestora a strategiilor privind creşterea calităţii
serviciilor oferite (Ansari, 2002). Astfel, unul din obiectivele anchetelor privind satisfacţia
studenţilor este de a oferi managementului universitar un feedback din partea studenţilor, care
să permită adoptarea de măsuri de îmbunătăţire a performanţelor universitare şi atragere a
studenţilor.
Centrarea pe obţinerea de informaţii privind satisfacţia studenţilor se datorează, pe de
o parte, atât impactului pozitiv al acesteia asupra motivaţiei studenţilor (contribuind astfel la
menţinerea lor în cadrul universităţii), cât şi utilităţii acesteia pentru desfăşurarea acţiunilor de
recrutare şi de obţinere de fonduri (Douglas, Douglas & Barnes, 2006); satisfacţia studenţilor
faţă de diferitele aspecte ale activităţii de predare-învăţare şi administrative, s-a dovedit a fi
predictivă pentru intenţiile studenţilor de a rămâne în cadrul instituţiei sau de a pleca
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1986). Instituţiile educaţionale eficiente au înţeles că de
modul în care studenţii percep valoarea serviciilor educaţionale depinde menţinerea lor în
cadrul instituţiei, urmarea unui program de studii avansate şi mesajul de promovare a
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instituţiei pe care aceştia îl transmit mai departe pe piaţă. Pe de altă parte, obţinerea de
informaţii privind satisfacţia studenţilor reprezintă o tehnică care permite universităţii o
monitorizare continuă a eficacităţii sale în atingerea obiectivelor privind expectanţele
studenţilor.
Feedback-ul din partea studenţilor cu privire la experienţa lor universitară, obţinut prin
intermediul chestionarelor de satisfacţie, îndeplineşte 2 funcţii majore: a). Oferă informaţii
interne, menite să faciliteze progresul – informaţiile obţinute de la stundenţi pot fi integrate în
cadrul proceselor şi politicilor de îmbunătăţire a calităţii instituţiei; b). Oferă informaţii
externe, utile pentru potenţialii studenţi şi alţi stakeholders – studenţii universitaţii reprezintă
o sursa utilă de informaţii pentru alţi potenţiali studenţi. Prin toate acestea, ancheta privind
satisfacţia studenţilor permite nu doar obţinerea unui feedback din partea acestora, ci
facilitează o orientare proactivă a acţiunilor viitoare ale universităţii, în funcţie de valoarea
percepută a beneficiilor serviciilor oferite da către universitate.
Astfel, în contextul nevoii de a rămâne competitivă şi de a oferi servicii de calitate
pentru studenţi – interesul Universităţii Babeş-Bolyai privind satisfacţia studenţilor devine tot
mai vizibil în activităţile desfăşurate şi strategiile adoptate, inclusiv la nivelul misiunii,
scopurilor şi obiectivelor instituţiei.
Deşi în cadrul UBB evaluarea cursurilor de către studenţi a devenit o practică curentă
încă din 2002, atenţia acordată satisfacţiei studenţilor faţă de celelalte aspecte ale vieţii
studenţeşti, este o direcţie relativ recentă. Cunoaşterea nevoilor studenţilor şi a strategiilor de
creştere a satisfacţiei lor, înseamnă creşterea şansei ca aceştia să rămână în cadrul facultăţii,
respectiv universităţii. În plus, cercetările arată ca este mai puţin costisitor să menţii un client
actual, decât să recrutezi unul nou, iar probabilitatea ca un client satisfăcut cu serviciile
primite să solicite serviciile în continuare, este mult mai mare comparativ cu un client
nesatisfăcut (Babin & Griffin, 1998; Oliver, 1993). În consecinţă, universităţile acordă o
importanţă tot mai crescută acestui aspect, anchetele privind satisfacţia studenţilor fiind
considerate un instrument esenţial pentru elaborarea de strategii de creştere a calităţii.
Anchetele privind satisfacţia studenţilor combină in general patru categorii de
elemente importante:
1) Chestionarele utilizate includ întrebări derivate din perspectiva studenţilor - cercetarea se
centrează pe experienţă de student, aşa cum este ea definită de aceştia. Astfel, ariile majore
incluse în chestionare sunt stabilite pornind de la observatiile facute de catre studenţi si de la
informatiile obtinute prin interviurile realizate cu aceştia.
2) Evaluarea gradului de satisfacţie pentru diversele aspecte ale vieţii de student, dar şi
importanţa pe care aceştia o acordă fiecăreia dintre aspectele apreciate. Cercetarea urmăreşte
atât analiza nivelului de satisfacţie a studentului raportată la diferite dimensiuni (studentii
apreciaza cât de satisfăcuţi sunt cu o serie de aspecte relevante pentru viaţa de student), cât şi
importanţa acordată acestora (studenţii apreciaza cât de importante sunt pentru ei toate aceste
aspecte referitoare la viaţa de student).
3) Managementul informaţiei pentru acţiune - Dimensiunile identificate ca importante pentru
studenti şi faţă de care, acestia nu sunt satisfăcuti, reprezintă punctele de pornire pentru
stabilirea obiectivelor unui plan ulterior de intervenţie, în vederea îmbunătăţirii calităţii
serviciilor oferite.
4) Oferirea unui feedback pentru studenţi – Rezultatele sunt utile nu doar managementului
academic, ci şi actualilor şi viitorilor studenţi în procesul decizional privind continuarea
studiilor, respectiv alegerea unei anumite universităţi.
Metodologie
Chestionarul privind satisfacţia studenţilor a fost elaborat pornind de la modelele de
instrumente utilizate la universităţi internaţionale (National Research Report - USA, 2006,
Student Satisfaction Survey, Oxford Brooks, 2005, YESS Survey, 2002, Student satisfaction
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at University of Central England, 2002) şi de la nevoile specifice studenţilor din UBB,
identificate prin interviuri de grup realizate cu aceştia. Chestionarul cuprinde 47 de itemi,
grupaţi în jurul a 3 dimensiuni majore: 1. Activităţile de predare-învăţare; 2. Baza
materială; 3. Facilităţile şi serviciile oferite studenţilor în cadrul universităţii.
Chestionarul include şi o serie de itemi socio-demografici, care permit o mai bună segmentare
a populaţiei incluse în cadrul anchetei, cum ar fi: sexul, vârsta, nivelul de studii, facultatea,
specializarea, mediul de provenienţă, încadrarea pe piaţa muncii; date privind numărilor
membrilor familiei, venitul lunar net/familie. Itemii sunt evaluaţi pe o scală Likert de 5
puncte, atât din punct de vedere al satisfacţiei, cât şi din punct de vedere al importanţei
fiecărui aspect pentru student, unde 1 înseamnă deloc satisfăcător / deloc important, iar 5
înseamnă foarte satisfăcător / foarte important. Pentru a evalua satisfacţia per ansamblu a
studenţilor faţă de aceste dimensiuni, chestionarul a inclus 4 întrebări generale care vizează
calitatea cursurilor predate, calitatea pregătirii cadrelor didactice, calitatea serviciilor şi
facilităţilor oferite studenţilor şi calitatea bazei materiale.
De asemenea, nivelul general al satisfacţiei studenţilor este evaluat prin disponibilitatea
acestora de a recomanda şi altor persoane înscrierea în cadrul universitatii, facultatii, respectiv
specializării urmate.
Eşantion
Pentru extragerea unui eşantion reprezentativ de subiecţi la nivelul întregii universităţi,
s-a utilizat procedura eşantionării stratificate multistadiale (în funcţie de specializarea şi anul
de studiu s-au extras grupuri din ce in ce mai mici, ajungându-se până la nivelul unei grupe de
20 de studenţi). Pentru a se obţine feedbackul de la numărul de studenţi stabilit prin eşantion,
au fost trimise către facultăţi 2850 de chestionare (în două etape). În cea de-a doua etapă, au
fost trimise chestionare spre secţiile şi anii de studiu de unde nu s-au obţinut răspunsuri în
prima fază.
În total, un număr de 997 de chestionare au fost returnate. Media de vârstă a studenţilor
care au participat la această anchetă este de 20.8 ani. Din cei 997 de respodenţi, 35%
reprezintă studenţi în anul I, 32% din anul II, 19% din anul III şi 14% din anul IV. Dintre
aceştia 14% sunt deja angajaţi, iar 75% provin din mediul urban.
Rezultatele anchetei
Pornind de la răspunsurile oferite de studenţi, aspectele cuprinse în cadrul dimensiunii
privind baza materiala sunt considerate a fi cele mai satisfăcătoare (media răspunsurilor la
itemii cuprinşi în dimensiunea baza materială este 3.31), urmate de aspectele cuprinse în
dimensiunea predare-învatare (media răspunsurilor la itemii cuprinşi în dimensiunea
predare-învăţare este 3.09) şi de cele cuprinse în cadrul dimensiunii servicii oferite
studenţilor (media răspunsurilor la itemii cuprinşi în această dimensiune este 2.90).
In ceea ce priveste importanta acestor dimensiuni, aspectele cuprinse în cadrul
dimensiunii predare-învatare sunt apreciate a avea o importanta similara cu cele cuprinse in
dimensiunea serviciile oferite studentilor (media 4.33), urmate de baza materiala (4.25).
Per ansamblu, pentru toate aspectele evaluate prin chestionar, studentii acorda valori mai
ridicate atunci cand evalueaza importanta aspectelor respective (media 4.30), comparativ cu
satisfactia faţă de acestea (media 3.07). Acest lucru arata ca gradul de satisfactie este
semnificativ mai redus decat importanţa pe care o au aspectele evaluate pentru studenţi (t =
20.4, p<0.001).
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Aspectele pentru care studenţii declară o SATISFACŢIE ridicată, deci cele mai favorabil
apreciate de catre studenti sunt:
1. Respectarea planificării iniţiale a disciplinelor pe parcursul semestrului (media 3.62)
2. Accesul la informaţii despre admiterea la facultatea pentru care aţi optat (media 3.51)
3. Cunoştinţele dobândite în domeniului de studiu prin cursurile urmate (media 3.46)
4. Spaţiile dedicate activităţilor de învăţare (capacitatea spaţiilor, condiţii termice, acustice)
(media 3.46)
5. Eficienţa pentru învăţare a materialelor oferite pentru curs (suport de curs, materiale pe
suport electronic) (media 3.43)
6. Condiţiile igienico-sanitare existente în cadrul facultăţii (media 3.41)
7. Accesul la informaţii utile cu privire la facultate (informaţiile de pe pagina web, anunţuri la
aviziere) (media 3.39)
Pe de altă parte, aspectele cu cea mai ridicată IMPORTANŢĂ pentru studenţi sunt:
1. Şansele de a ocupa un loc de muncă corespunzător pregătirii în urma absolvirii facultăţii
(media 4.65)
2. Dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă, de comunicare, de operare calculator (media
4.57)
3. Corectitudinea rezultatelor obţinute la examene (media 4.55)
4. Dotarea bibliotecilor (diversitatea şi actualitatea publicaţiilor, numărul de exemplare, baze
de date online) (media 4.52)
5. Calitatea condiţiilor de cazare existente în căminele studenţeşti (media 4.51)
Răspunsurile la cele 4 întrebări globale indică cea mai puternică satisfacţie faţă întrebarea
care evaluează calitatea pregătirii didactice şi ştiinţifice a personalului didactic (media 3.99) şi
cea mai scăzută satisfacţie pentru calitatea serviciilor şi facilităţilor oferite studenţilor (media
3.29). De asemenea, calitatea pregătirii personalului didactic este considerat a fi şi cel mai
important aspect pentru studenţi (media 4.73). Totuşi, şi la aceste răspunsuri se remarcă
diferenţa între nivelul rezultatelor privind importanţa aspectelor evaluate şi nivelul de
satisfacţie a studenţilor.
Rezultatele analizei de varianţă şi ale testului Bonferroni indică diferenţe semnificative
între studenţii din anii I şi II şi cei din ani terminal în ceea ce priveşte nivelul de satisfacţie
faţă de cele 3 dimensiuni evaluate (calitatea pregătirii personalului didactic, calitatea
cursurilor, calitatea bazei materiale, calitatea serviciilor către studenţi) F (An de studiu; 790) =
3.979; p<0.01. Astfel, pentru toate aceste dimensiuni, studenţii din anul IV se declară mai
puţin mulţumiţi.
Nu există însă diferenţe semnificative în ceea ce priveşte nivelul de satisfacţie faţă de
aspectele evaluate între studenţii angajaţi şi cei care încă nu sunt integraţi pe piaţa muncii.
La întrebarea care urmăreşte în ce măsură studenţii ar recomanda altor persoane să se
înscrie la această instituţie, studenţii recomandă mai degrabă înscrierea în cadrul Universităţii
(media 4.15), decât în cadrul facultăţii sau specializării (media 3.50, respectiv 3.41).
În ceea ce priveşte importanţa aspectelor evaluate, analizand rezultatele obtinute pentru
fiecare din cele 3 dimensiuni (activităţi de predare-învăţare, baza materiala, servicii
oferite studentilor), cele mai importante şi cele mai neimportante aspecte pentru satisfacţia
studenţilor cu UBB sunt următoarele:
PREDARE-ÎNVĂŢARE
Cele mai importante aspecte vizează:
Cele mai puţin importante aspecte vizează:
1. Şansele de a ocupa un loc de muncă 1. Echitate în dificultatea cursurilor şi în volumul
corespunzător pregătirii dvs. în urma absolvirii de muncă solicitat la diferite discipline urmate
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acestei facultăţi (media 4,65)
2. Corectitudinea rezultatelor obţinute la examene
(media 4,55)
3. Accesul la informaţii despre admiterea la
facultatea pentru care aţi optat (media 4,51)
4. Cunoştinţele dobândite în domeniului de studiu
prin cursurile urmate (media 4,51)

(media 3,93)
2. Respectarea planificării iniţiale a disciplinelor
pe parcursul semestrului (media 3,94)
3. Costurile presupuse de achiziţionarea
cărţilor/echipamentelor necesare pentru cursuri
(media 4,05)
4. Orarul disciplinelor studiate (media 4,09)
5. Utilitatea pentru dezvoltarea dvs. ulterioară a
feedbackului pe care l-aţi obţinut la examene
(media 4,11)

BAZA MATERIALĂ
Cele mai importante aspecte vizează:
Cele mai puţin importante aspecte vizează:
1.
Dotarea bibliotecilor (diversitatea şi 1. Baza sportivă (activităţi sportive, terenuri şi
actualitatea publicaţiilor, numărul de exemplare, săli de sport) (media 3,75)
baze de date online) (media 4,52)
2. Dotarea şi programul laboratoarelor de
2. Echipamentele disponibile pentru cursurile informatică (media 4,22)
practice/laboratoare (dotare cu echipamentele
necesare, starea tehnică a acestora) (media 4,36)
3. Spaţiile dedicate activităţilor de învăţare
(capacitatea spaţiilor, condiţii termice, acustice)
(media 4,35)

SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Cele mai importante aspecte vizează:
Cele mai puţin importante aspecte vizează:
1. Calitatea condiţiilor de cazare existente în 1. Eficienţa organizaţiilor studenţeşti şi a
căminele studenţeşti (media 4,51)
2. Posibilitatea de a obţine un loc de cazare în
căminele
studenţeşti
(numărul
locurilor,
distribuirea acestora) (media 4,48)
3. Calitatea serviciilor medicale oferite în cadrul
universităţii (media 4,47)
4. Condiţiile igienico-sanitare existente în cadrul
facultăţii (media 4,47)
5. Serviciile de consiliere oferite studenţilor,
consultanţă în carieră, sprijinul pentru mobilităţi
internaţionale (media 4,35)

reprezentanţilor studenţilor (media 3,91)
2. Oferirea în cadrul universităţii a oportunităţilor
de a lua parte la activităţi extra-şcolare (asociaţii,
cercuri, diverse evenimente) (media 4,13)
3.Eficienţa serviciilor administrative (secretariate,
casierii: program de lucru, promtitudine) (media
4,24)

Din punct de vedere al nivelului de satisfacţie a studenţilor, răspunsurile grupate pe cele
trei dimensiuni majore, pun în evidenţă următoarele aspecte pentru care studenţii UBB
manifestă un nivel ridicat/scăzut al satisfacţiei:
PREDARE-ÎNVĂŢARE
Satisfactie ridicata:
Satisfactie scazuta:
1. Respectarea planificării iniţiale a disciplinelor 1. Costurile presupuse

de achiziţionarea
cărţilor/echipamentelor necesare pentru cursuri
(media 2,51)
2. Informaţiile disponibile despre cursurile
opţionale din care puteţi să alegeţi (media 2,71)
3. Stimularea studenţilor în adoptarea unui stil de
învăţare susţinut şi eficient (media 2,73)
4. Facilitarea la nivel de facultate a desfăşurării
unor stagii de practică în domeniu (media 2,73)
5. Sprijinul oferit din partea tutorilor,
îndrumătorilor de an (media 2,77)

pe parcursul semestrului (media 3,62)
2. Accesul la informaţii despre admiterea la
facultatea pentru care aţi optat (media 3,51)
3. Cunoştinţele dobândite în domeniului de studiu
prin cursurile urmate (media 3,46)
4. Eficienţa pentru învăţare a materialelor oferite
pentru curs (suport de curs, materiale pe suport
electronic) (media 3,43)
5. Corectitudinea rezultatelor obţinute la examene
(media 3,34)
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BAZA MATERIALĂ
Satisfactie ridicata:
Satisfactie scazuta:
1. Spaţiile dedicate activităţilor de învăţare 1. Baza sportivă (activităţi sportive, terenuri şi
(capacitatea spaţiilor, condiţii termice, acustice)
(media 3,46)
2. Dotarea şi programul laboratoarelor de
informatică (media 3,37)
3. Dotarea bibliotecilor (diversitatea şi
actualitatea publicaţiilor, numărul de exemplare,
baze de date online) (media 3,36)

săli de sport) (media 3,07)
2. Echipamentele disponibile pentru cursurile
practice/laboratoare (dotare cu echipamentele
necesare, starea tehnică a acestora) (media 3,09)

SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Satisfactie ridicata:
Satisfactie scazuta:
1. Condiţiile igienico-sanitare existente în cadrul 1. Serviciile de foto-copiere existente în cadrul
facultăţii (media 3,41)
2. Accesul la informaţii utile cu privire la
facultate (informaţiile de pe pagina web, anunţuri
la aviziere) (media 3,39)
3. Serviciile oferite la cantine şi cafetării
studenţeşti (meniu, servire, program) (media
3,31)
4. Oferirea în cadrul universităţii a oportunităţilor
de a lua parte la activităţi extra-şcolare (asociaţii,
cercuri, diverse evenimente) (media 3,24)
5.Eficienţa organizaţiilor studenţeşti şi a
reprezentanţilor studenţilor (media 3,13)

facultăţii (program de lucru, preţ, rapiditate)
(media 2,48)
2. Serviciile de consiliere oferite studenţilor,
consultanţă în carieră, sprijinul pentru mobilităţi
internaţionale (media 2,52)
3. Calitatea serviciilor medicale oferite în cadrul
universităţii (media 2,62)
4. Posibilitatea de a obţine un loc de cazare în
căminele
studenţeşti
(numărul
locurilor,
distribuirea acestora) (media 2,73)
5. Facilităţi şi servicii oferite studenţilor cu
dizabilităţi (media 2,85)

Pentru o utilitate pragmatică mai ridicată, s-a realizat o analiză care permite
evidenţierea asocierii între satisfacţia percepută pentru aspectele evaluate şi importanţa pe
care acestea o au pentru studenţi. S-a realizat aceasta întrucât, deşi studenţii sunt foarte foarte
satisfăcuţi cu unele aspecte, acestea nu sunt considerate a fi foarte importante, în consecinţă
nu au un rol determinant în evaluarea satisfacţiei ca student al UBB.
Analizarea răspunsurilor în cadrul interacţiunii Satisfacţie X Importanţă, face ca
acestea să se încadreze în una din următoarele patru categorii:
1. Satisfacţie ridicată şi importanţă ridicată;
2. Satisfacţie ridicată şi importantă scăzută;
3. Satisfacţie scăzută şi importantă scăzută;
4. Satisfacţie scăzută şi importanţă ridicată.
Dintre aceste categorii, relevante sunt în primul rând cele cărora studenţii le atribuie o
importanţă ridicată, acestea având rolul determinant în evaluarea nivelului general al
satisfacţiei studenţilor faţă de calitatea vieţii de student la UBB. Dintre cele cotate ca
importante, unele dimensiuni sunt satisfăcătoare, în timp cele altele sunt nesatisfăcătoare.
Dimensiunile percepute ca satisfăcătoare şi importante, indică punctele forte ale
universităţii şi sunt relevante in special pentru acţiunile de monitorizare şi susţinere a
standardelor ridicate privind nivelul satisfacţiei studenţilor. Dimensiunile percepute ca
nesatisfăcătoare, dar considerate importante de către studenţi, au rol determinant pentru
satisfacţia acestora, şi în consecinţă reprezintă principala direcţie de intervenţie, pentru a
creşte calitatea produselor şi serviciilor oferite, pentru a se asigura astfel percepţia unui nivel
ridicat al satisfacţiei studenţilor din UBB.
Un exemplu relevant pentru a ilustra importanţa analizei răspunsurilor în funcţie de
interacţiunea nivel de satisfacţie – nivel de importanţă, se referă la itemul privind „respectarea
planificării iniţiale a disciplinelor pe parcursul semestrului”. Deşi în cadrul ierarhiei în funcţie
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de nivelul de satisfacţie este cel mai favorabil apreciat - adică studenţii sunt cel mai satisfăcuţi
cu acest aspect – din punct de vedere al importanţei, reprezintă cel mai puţin important aspect
dintre cele incluse în cadrul dimensiunii de predare-învăţăre.
La extrema opusă este itemul referitor la „sansele de a ocupa un loc de muncă
corespunzător pregătirii în urma absolvirii facultăţii”, care este cel mai important, însa pentru
care nivelul satisfacţiei este foarte scăzut.
Graficul de mai jos indică poziţionarea aspectelor evaluate prin intermediul anchetei în
unul din cele 4 cadrane:

I. Satisfacţie ridicată şi importanţă scăzută (punctele forte ale universităţii din perspectiva
studenţilor)
1. Respectarea planificării iniţiale a disciplinelor pe parcursul semestrului
2. Orarul disciplinelor studiate
3. Eficienţa organizaţiilor studenţeşti
4. Utilitatea pentru dezvoltarea dvs. ulterioară a feedbackului pe care l-aţi obţinut la examene
5. Oferirea în cadrul universităţii a oportunităţilor de a lua parte la activităţi extra-şcolare
(asociaţii, cercuri, diverse evenimente)
II. Satisfacţie ridicată şi importanţă ridicată
1. Accesul la informaţii despre admiterea la facultatea pentru care aţi optat
2. Cunoştinţele dobândite în domeniului de studiu prin cursurile urmate
3. Condiţiile igienico-sanitare existente în cadrul facultăţii
4. Spaţiile dedicate activităţilor de învăţare (capacitatea spaţiilor, condiţii termice, acustice)
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5. Eficienţa pentru învăţare a materialelor oferite pentru curs (suport de curs, materiale pe
suport electronic)
6. Accesul la informaţii utile cu privire la facultate (informaţiile de pe pagina web, anunţuri la
aviziere)
7. Corectitudinea rezultatelor obţinute la examene
8. Dotarea bibliotecilor (diversitatea şi actualitatea publicaţiilor, numărul de exemplare, baze
de date online)
9. Echipamentele disponibile pentru cursurile practice/laboratoare (dotare cu echipamentele
necesare, starea tehnică a acestora)
10. Serviciile oferite la cantine şi cafetării studenţeşti (meniu, servire, program)
III. Satisfacţie scăzută şi importantă scăzută
1. Costurile presupuse de achiziţionarea cărţilor/echipamentelor necesare pentru cursuri
2. Informaţiile disponibile despre cursurile opţionale din care puteţi să alegeţi
3. Dificultatea cursurilor şi volumul de muncă solicitat de pregatirea pentru disciplinele
urmate
4. Baza sportivă (activităţi sportive, terenuri şi săli de sport)
IV. Satisfacţie scăzută şi importanţă ridicată (punctele slabe ale universităţii din
perspectiva studenţilor)
1. Şansele de a ocupa un loc de muncă corespunzător pregătirii dvs. în urma absolvirii acestei
2. Serviciile de foto-copiere existente în cadrul facultăţii (program de lucru, preţ, rapiditate)
facultăţi
3. Serviciile de consiliere oferite studenţilor, consultanţă în carieră, sprijinul pentru mobilităţi
internaţionale
4. Dezvoltarea pe parcursul facultăţii de abilităţi practice necesare în domeniul pe care l-aţi
ales
5. Informaţiile disponibile la începutul fiecărui semestru despre cursurile care vor fi urmate
6. Facilitarea la nivel de facultate a desfăşurării unor stagii de practică în domeniu
7. Calitatea serviciilor medicale oferite în cadrul universităţii
8. Posibilitatea de a obţine un loc de cazare în căminele studenţeşti (numărul locurilor,
distribuirea acestora)
9. Eficienţa serviciilor administrative (secretariate, casierii: program de lucru, promtitudine)
10. Sprijinul oferit din partea tutorilor, îndrumătorilor de an
11. Calitatea condiţiilor de cazare existente în căminele studenţeşti
12. Facilităţi şi servicii oferite studenţilor cu dizabilităţi
Pornind de la punctele slabe identificate din perspectiva studenţilor, strategiile de
intervenţie ale universităţii trebuie să vizeze: adaptarea curriculei la cerinţele pieţei muncii şi
creşterea şanselor de integrare cu succes pe piaţa muncii; posibilitatea de a obţine un loc de
cazare în căminele studenţeşti; serviciile oferite studenţilor (administrative, servicii de fotocopiere în cadrul facultăţii, orientare în carieră, servicii medicale); informaţiile disponibile la
inceputul anului despre disciplinele programului de studiu; sprijinul din partea tutorilor.
Sumarizând, feedback-ul privind satisfacţia studenţilor este important, din mai multe
motive:
 Permite universităţii o monitorizare internă continuă a eficacităţii sale furnizând un set
de benchmarks şi identificarea de strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor
educaţionale;
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Oferă informaţii externe, utile pentru potenţialii studenţi şi alte categorii de
stakeholders şi oferă indicatori cu impact în ceea ce priveşte reputaţia universitătii pe
piaţă;
Reprezintă o dovadă sustenabilă pentru faptul că instituţia este interesată de opinia
studenţilor, că le oferă acestora oportunitatea exprimării gradului de satisfacţie faţă de
experienţa academică, încurajând astfel o atitudine reflexivă cu privire la procesul de
învăţare.
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