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Formular de feedback 
 
 

Pentru a îmbunătăți formarea colegilor tăi care vor fi prezenți la Beliș weekendul următor, te rugăm 
să completezi acest formular. 
 

1. Relevanța conținutului din cadrul trainingului: 

 nesatisfăcătoare          acceptabilă             satisfăcătoare            bună             excelentă 
 

2. Metodele folosite în transmiterea informațiilor: 

 
 nesatisfăcătoare          acceptabile             satisfăcătoare            bune             excelente 

 
 

3. Volumul de informații transmis: 

  nesatisfăcător          acceptabil             satisfăcător            bun             excelent 
        

 
4. În ce măsură vi s-au îndeplinit așteptările cu care ați venit la acest training? 

    1               2                3               4                5                6                  7     
 

1 = nu mi s-au îndeplinit deloc                                         7 = mi-au fost depășite așteptările 
 
 

5.  Condițiile de cazare: 

 nesatisfăcătoare          acceptabile             satisfăcătoare            bune             excelente 

 
6. Masa  

 nesatisfăcător          acceptabil             satisfăcător            bun             excelent 
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7. Referitor la metode si traineri: exerciţii, adecvarea la stilul tău de învăţare, eficacitate, 
energie, eficienţă, facilitare, deschidere, abilități de comunicare etc. 
Ce mi-a plăcut: 
 
 
 
Ce putem îmbunătăți: 
 
 
 
8. Referitor la temele abordate şi conţinut: relevanţă, utilitate, nivel etc. 
Ce mi-a plăcut: 
 
 
 
Ce putem îmbunătăți: 
 
 
 
9. Referitor la organizare: cazare, masă, transport etc. 
Ce mi-a plăcut: 
 
 
 
Ce putem îmbunătăți: 
 
 
 
10. În urma acestui training, în ce crezi că va consta implicarea ta ca student în Asigurarea 
Calității în facultatea ta?  
 
 
 
 
 
11. Nu mi-ați întrebat, dar aș vrea să vă spun: 

 
 
 
 
 

Mulţumim ☺ 


