UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
CHESTIONAR DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR
Anul universitar ____________________ grupa ____________
Facultatea / specialitatea _________________________
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport realizează chestionarea cu privire la gradul de satisfacţie a studenţilor.
Rezultatele acestui chestionar vor permite la îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în cadrul universităţii noastre.
Vă mulţumim pentru sinceritate. Chestionarul este anonim. Marcaţi cu «», pentru fiecare afirmaţie, căsuţa cu nota care
corespunde opiniei Dvs (de la 1-minim, la 5-maxim).
Nr.
Domeniul
Scala de notare
ord
1
2
3
4
5
I. Cadrul normativ al Programului de studii
Conţinutul Programului de studii este corelat cu necesităţile pieţei muncii?
Disciplinele de studii din planul de învăţământ sunt prezentate într-o
succesiune logică?
În predarea disciplinelor de studii se respectă principiul accesibilităţii?
3.
Numărul de ore atribuite unei discipline este suficient pentru formarea
4.
competenţelor necesare?
În ce măsură disciplinele studiate contribuie la formarea Dvs profesională?
5.
Programul de studii asigură posibilităţi de continuare a studiilor în
6.
următorul ciclu?
II. Curriculum pe discipline, managementul procesului de învăţământ, procesul de predare–învăţare–evaluare, cadre
didactice
Disciplinele de studii sunt asigurate cu suport curricular (note de curs,
7.
cursuri de lecţii, ghiduri metodice, culegeri de exerciţii) ?
Se respectă succesivitatea disciplinelor după gradul de dificultate?
8.
Lecţiile se desfăşoară strict după orarul elaborat la începutul semestrului?
9.
10. În cadrul procesului de învăţământ se aplică strategii didactice eficiente?
11. Nr. disciplinelor de specialitate este suficient?
12. Disciplinele sunt predate de către specialişti în domeniu?
13. Lucrul individual al studentului este bine formulat şi evaluat?
III. Stagii de practică
14. Cum apreciaţi nivelul de aplicabilitate practică a disciplinelor studiate în
cadrul stagiului de practică?
15. Cât de eficientă a fost prestaţia Dvs în cadrul stagiului de practică ?
16. Care a fost implicarea instituţiei gazdă în realizarea obiectivelor stagiului
de practică?
17. Care este gradul general de satisfacţie pe care îl aveţi în urma desfăşurării
stagiului de practică?
IV. Evaluarea rezultatelor academice
18. Este obiectivă evaluarea şi notarea rezultatelor Dvs academice?
19. Evaluarea reflectă aprecierea competenţelor Dvs la nivel de cunoaştere,
aplicare şi integrare?
20. Mijloacele utilizate la evaluare asigură o notare obiectivă?
V. Angajări în câmpul muncii
21. Este necesară continuarea studiilor la următoarele cicluri de studii
(masterat, doctorat)?
22. Catedra/facultatea/universitatea aplică mecanisme de orientare în carieră?
23. Cum apreciaţi şansele Dvs de angajare în câmpul muncii?
VI. Serviciile universitare
25. Cum apreciaţi calitatea vieţii în căminele studenţeşti USEFS?
26. Cantina USEFS corespunde necesităţilor şi posibilităţilor studenţilor?
27. Nivelul serviciilor oferite de către universitate
28. Biblioteca este adecvată necesităţilor Dvs? (dotare cu lit-ră, conectare la
Internet, calitatea fondului de carte?
29. Cum apreciaţi activitatea extracurriculară realizată de universitate?
P.S. Ce aţi dori să adăugaţi ? (indicaţi numărul întrebării la care vă referiţi) ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
1.
2.

Vă rugăm să expediaţi chestionarul completat pe adresa de e-mail vio.calugher@mail.ru

