CHESTIONAR „OPŢIUNI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PROCESULUI EDUCAŢIONAL LA ULIM”
Senatul, Rectoratul şi Consiliul Educaţional al ULIM realizează acest sondaj în scopul cunoaşterii opiniei studenţilor referitor la calitatea proceselor
universitare. Chestionarul este propus spre completare studenţilor . Rezultatele vor fi procesate statistic şi analizate pentru ameliorarea continuă a calităţii
proceselor universitare.
Condiţii ale chestionării:
a) chestionarul este anonim, din această cauză vă rugăm să fiţi cât mai corecţi şi sinceri, obiectivitatea Dvs. va contribui la deciziile asupra
schimbărilor calitative în procesul educaţional ULIM;
b) înainte de a răspunde, citiţi cu atenţie întrebarea şi condiţiile răspunsului;
c) participarea la acest sondaj este o opţiune benevolă, în cazul când aţi decis să participaţi, nu vă lăsaţi pradă emoţiilor personale, răspundeţi la
toate întrebările, manifestaţi corectitudine şi sinceritate;
d) opiniile, sugestiile, propunerile sau obiecţiile personale referitoare la tematica, problematica sondajului, care nu şi-au găsit loc în acest chestionar
pot fi înscrise la sfârşit.
I. Servicii oferite în scopul calificării profesionale.
1. Apreciaţi în sistemul de 10 puncte
a) calitatea serviciilor bibliotecii ULIM _______
b) calitatea serviciilor pe care le oferă Mediateca ULIM _______
II. Activitatea structurilor administrative
2. Apreciaţi în sistemul de 10 puncte activitatea următoarelor structuri:
a) Rectoratul ULIM ________
b) Departamentul Monitorizare şi Evidenţă a Procesului Educaţional (Secţia studii) ________
c) Secţia Contracte cu studenţii ________
d) Decanatul ________
e) Catedra______________
III. Capacităţile profesorilor şi calitatea serviciilor educative
3. Efectuaţi un rating al performanţei (în ordinea descrescândă) profesorilor de la facultate
Locul 1. _____________ Locul 2. _____________ Locul 3. _______________Locul 4. ______________ Locul 5. ___________

4. Apreciaţi în sistemul de 10 puncte capacităţile profesorului care, după părerea Dvs., îi asigură succesul în câmpul universitar şi calitatea procesului
educaţional
Profesori
Calităţi ale profesorului

1. Este punctual şi corect
2. Cursurile sunt consistente, oferă
informaţii necesare, interesante şi
actuale
3.Utilizează
rezultatele
propriilor
cercetări, exemple din practică
4. Foloseşte metode interactive
moderne în predare – stimulează
participarea studenţilor prin întrebări şi
intervenţii
5.
Utilizează
noile
tehnologii
informaţionale, tehnici şi tactici variate,
care facilitează înţelegerea disciplinei
6. Evaluează obiectiv cunoştinţele
studenţilor conform programei de studii
7. Stimulează activitatea de cercetare
ştiinţifică a studenţilor
8. Asigură transparenţa conţinuturilor
curriculare şi a metodologiei de
evaluare la disciplina predată
9.Are o ţinută lingvistică demnă şi
adecvată stilului academic
10. Materialul predat corespunde cu
programa de studii
5. Comentarii, sugestii, obiecţii ____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Vă mulţumim pentru participare la chestionare!

