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Facultatea___________________________________  Anul_______  Data ___________  
 

Pentru a stabili nivelul satisfacerii nevoilor studenţilor din ASEM, vă rugăm să completaţi acest chestionar. 
Răspunsurile Dumneavoastră vor contribui la îmbunătăţirea serviciilor educaţionale ale ASEM. 
Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii, marcând cu “ √ ” căsuţa care corespunde 
opiniei dvs. Chestionarul este anonim. 

N
. 

Afirmaţii 
Acord 
total 

Acord 
parţial 

Neutru 
Dez-

acord 
parţial 

Dez-
acord 
total 

1. În ASEM sunt create condiţiile necesare pentru a 
obţine performanţe 

     

2. Cursurile îmi satisfac nevoile de formare profesională      

3. Cadrele didactice au o atitudine binevoitoare faţă de 
studenţi 

     

4. Modul de organizare şi conţinutul orelor mă motivează 
să învăţ 

     

5. Evaluarea performanţelor mele este corectă      

6. Mă simt responsabil pentru formarea mea profesională      

7. Relaţiile mele cu colegii sunt constructive      

8. Decanatul are o atitudine respectuoasa faţă de mine      

9. Problemele care au apărut au fost soluţionate cu 
promtitudine de curatorul grupei 

     

10. Orarul orelor este stabilit corect       

11.
 

Organizarea procesului de învăţământ permite să-mi 
aleg disciplinele de studiu adecvate cerinţelor mele 

     

12. Resursele informaţionale (biblioteca, multimedia) din 
ASEM îmi satisfac nevoile de formare profesională 

     

13. Condiţiile materiale din ASEM (săli de curs, 
laboratoare) permit desfăşurarea adecvată a 
procesului de formare  

     

14. Condiţiile din caminele studenţeşti sunt acceptabile      

15. Activităţile extradidactice (secţii sportive, cercuri, 
divertisment) contribuie la dezvoltarea mea personală 

     

16. Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM      

17. Procesul educaţional din ASEM este bine organizat       

18. Cu competenţele formate în ASEM cred că o să mă 
angajez uşor la serviciu 

     

19. Competenţele formate în ASEM cred că o să 
contribuie la obţinerea succesului într-o afacere 
proprie 

     

20. Activităţile organizaţiilor studenţeşti (senatul, 
sindicatele, radio ASEM) sunt utile 

     

21. Sunt mândru că învăţ în ASEM      

 

Vă rugăm să scrieţi pe verso-ul foii sugestiile şi comentariile suplimentare, propunerile DVS pentru 
inbunatatirea activitatilor ASEM. 
  

Vă mulţumim pentru participare 
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