
Centrul pentru Managementul Calităţii – Universitatea Babeş-Bolyai 
Acest chestionar vizează experienţa dvs. de student. Aspectele abordate prin întrebările de mai jos 
pornesc de la nevoile studenţilor şi urmăresc analiza satisfacţiei dumneavoastră cu privire la calitatea 
vieţii de student în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.  

Vă rugăm să evaluaţi (marcaţi cu x) gradul dvs. de satisfacţie faţă de 
următoarele aspecte ale procesului educaţional şi să precizaţi cât de 
importante sunt aceste aspecte pentru experienţa dvs. de student. 

NIVEL SATISFACŢIE 
Deloc                                 Foarte 
Satisfăcător               Satisfăcător 
      1       2        3        4         5 

IMPORTANŢA 
Deloc                            Foarte 
Important                 Important 
  1       2        3        4        5 

 
Nu 
ştiu   

 PREDARE-ÎNVĂŢARE    

 1 Accesul la informaţii despre admiterea la facultatea pentru care 
aţi optat  

   

 2 Informaţiile disponibile la începutul fiecărui semestru despre 
cursurile care vor fi urmate 

   

3 Informaţiile disponibile despre cursurile opţionale din care 
puteţi să alegeţi 

         

4 Stimularea studenţilor în adoptarea unui stil de învăţare susţinut 
şi eficient 

   

5 Adaptarea informaţiilor predate la nivelul de înţelegere al 
studenţilor 

   

6 Acordarea de către profesori a sprijinului necesar studenţilor în 
funcţie de nevoile acestora 

   

7 Eficienţa pentru învăţare a materialelor oferite pentru curs 
(suport de curs, materiale pe suport electronic) 

   

8 Cunoştinţele dobândite în domeniul de studiu prin cursurile 
urmate 

   

9 Dezvoltarea pe parcursul facultăţii de abilităţi practice necesare 
în domeniul pe care l-aţi ales 

   

 10 Dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă, de comunicare, de 
operare calculator 

   

 11 Sprijinul oferit din partea tutorilor, îndrumătorilor de an    

 12 Costurile presupuse de achiziţionarea cărţilor/echipamentelor 
necesare pentru cursuri 

   

 13 Orarul disciplinelor studiate     

 14 Respectarea planificării iniţiale a disciplinelor pe parcursul 
semestrului 

   

 15 Facilitarea de către facultate a participării studenţilor la stagii de 
practică în domeniu 

   

 16 Posibilitatea de a alege disciplinele de studiu pe care să le urmaţi    

 17 Volumul informaţiilor predate    

 18 Dificultatea cursurilor şi volumul de muncă solicitat de 
pregătirea pentru discipline urmate 

   

 19 Diversitatea şi claritatea criteriilor de examinare    

 20 Corectitudinea rezultatelor, notelor obţinute la examene    

 21 Utilitatea pentru dezvoltarea dvs. ulterioară a feedbackului pe 
care l-aţi obţinut la examene 

   

 22 Şansele de a ocupa un loc de muncă corespunzător pregătirii 
dvs. în urma absolvirii acestei facultăţi 

   

 BAZA MATERIALĂ    
 23 Spaţiile dedicate activităţilor de învăţare (capacitatea spaţiilor, 

condiţii termice, acustice) 
   

 24 Echipamentele disponibile pentru cursurile practice/laboratoare 
(dotare cu echipamentele necesare, starea tehnică a acestora) 

   

 25 Dotarea şi programul laboratoarelor de informatică    



 26 Dotarea bibliotecilor (diversitatea şi actualitatea publicaţiilor, 
numărul de exemplare, baze de date online) 

   

 27 Baza sportivă (activităţi sportive, terenuri şi săli de sport) 
 

   
 FACILITĂŢI ŞI SERVICII     

 28 Eficienţa serviciilor administrative (secretariate, casierii: 
program de lucru, promtitudine) 

   

 29 Accesul la informaţii utile cu privire la facultate (informaţiile de 
pe pagina web, anunţuri la aviziere) 

   

 30 Eficienţa organizaţiilor studenţeşti şi a reprezentanţilor 
studenţilor 

   

 31 Condiţiile igienico-sanitare existente în cadrul facultăţii    
 32 Serviciile de foto-copiere existente în cadrul facultăţii (program 

de lucru, preţ, rapiditate) 
   

  Dacă aţi apelat la următoarele servicii, vă rugăm să apreciaţi 
satisfacţia dvs. şi importanţa acestor servicii pentru dvs. 

Deloc                                 Foarte 
Satisfăcător               Satisfăcător 
       1        2       3       4        5 

Deloc                            Foarte 
Important                 Important 
  1         2       3      4       5 

Nu am 
folosit 

 33 Posibilitatea de a obţine un loc de cazare în căminele studenţeşti 
(numărul locurilor, distribuirea acestora) 

   

 34 Calitatea condiţiilor de cazare existente în căminele studenţeşti    
 35 Serviciile oferite la cantine şi cafetării studenţeşti (meniu, 

servire, program) 
   

 36 Calitatea serviciilor medicale oferite în cadrul universităţii    
 37 Facilităţi şi servicii oferite studenţilor cu dizabilităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 38 Serviciile de consiliere oferite studenţilor, consultanţă în carieră, 

sprijinul pentru mobilităţi internaţionale 
   

 39 Oferirea în cadrul universităţii a oportunităţilor de a lua parte la 
activităţi extra-şcolare (asociaţii, cercuri, diverse evenimente) 

   

                    Vă rugăm să apreciaţi, per ansamblu, 
satisfacţia dvs. faţă de: 

  NIVEL SATISFACŢIE  
Deloc                                 Foarte 
Satisfăcător               Satisfăcător 
       1       2       3       4       5 

IMPORTANŢA 
Deloc                            Foarte 
Important                 Important 
   1       2       3       4       5 

Nu 
ştiu 

 40 Calitatea cursurilor/seminariilor/lucrărilor de laborator    
 41 Calitatea pregătirii didactice şi ştiinţifice a personalului didactic 

universitar  
   

 42 Calitatea serviciilor şi facilităţilor oferite studenţilor 
 

   
 43 Calitatea bazei materiale din cadrul facultăţii    

  Aţi recomanda altor persoane să se înscrie la această:  
 

   

 44 Specializare    
 45 Facultate    
 46 Universitate    

47. Dacă aveţi sugestii sau observaţii cu privire la aspectele evaluate vă rugăm să le notaţi mai jos 
Activităţile 
de predare-
învăţare 

 
 
 

Baza 
materială 

 
 
 

Servicii şi 
Facilităţi 

 
 

Altele   
 

48. Facultatea    ……                                     49. Specializarea  …                                                         50. An de studiu …      
51. Media generală de studii, obţinută anul trecut (aprox.) ….         52. Sunteţi încadrat pe locuri de la    Buget        Taxă  
53. Mediul de provenienţă  Urban       Rural                                     54. Numărul membrilor în familie   … 
55. Venit net lunar/familie (aprox.)   Sub 500RON     500-1000RON      1001-2000RON      2001-3000RON      Peste 3000RON      
51. Sunteţi angajat (cu sau fără carte de muncă)?    Da      Nu                   53. Vârsta        …           54. Sex  M         F         
                       

Vă mulţumim! 


