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STIMATE ANGAJAT, 
Pe masura ce ASEM se dezvoltă, se schimba si face fata la noi provocari, recunoastem importanta 
satisfactiei anagajatilor nostri la locul de munca. Raspunsurile dumneavoastra sunt foarte importante pentru 
noi. Acest chestionar este anonim, raspunsul va fi pastrat confidential si va fi utilizat pentru planificarea 
imbunatatirii activitatilor ASEM.  

         
        Facultatea_____________        Catedra (optional)______________________    Data ___________  

 
De cat timp lucrati la ASEM? 

 mai putin de 1 an 
 1-5 ani 
 5-10 ani 
 Peste 10 ani 

 
Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii, marcând cu “ √ ” căsuţa care corespunde 
opiniei DVS 

N. Afirmaţii 
Acord 
total 

Acord 
partial 

Neutru 
Dez-
acord 
partial 

Dez-
acord 
total 

1.  
 

Statutul meu profesional în ASEM este în conformitate cu 
performanţele obţinute 

     

2.  
 

Salariul meu este adecvat situaţiei economice din  
Republica Moldova 

     

3.  Consider importantă activitatea mea ştiinţifică       

4.  
 

Condiţiile materiale (spaţiu, mijloace didactice, etc.) 
asigurate permit să desfăşor eficient activităţile 

     

5.  Cursurile pe care le predau sunt relevante pentru studenţi      

6.  Majoritatea studenţilor doresc să înveţe      

7.  Îmi sunt oferite perspective reale de dezvoltare a carierei      

8.  Relaţiile mele cu colegii sunt constructive      

9.  
 

Activităţile organizate in cadrul catedrei îmi satisfac 
nevoile de dezvoltare profesională 

     

10.  Sunt consultat în aprobarea deciziilor importante      

11.  Sunt informat la timp privind noutăţile instituţionale      
12.  Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM       
13.  Sunt motivat să lucrez calitativ      

14.  Evaluarea performanţelor mele este corectă      

15.  Problemele care au apărut în activitatea mea au fost 
soluţionate cu promtitudine 

     

16.  Managementul catedrei este eficace şi eficient      

17.  Orarul orelor este stabilit corect       

18.  Am posibilitati sa lucrez cu persoane bine pregatite si sa 
invat de la ele 

     

19.  Procesul educaţional din ASEM este organizat bine      

20.  Mijloacele financiare din ASEM sunt repartizate şi 
cheltuite corect 

     

21.  Cultura organizaţională din ASEM corespunde cu valorile 
mele  

     

22.  Îmi sunt clare perspectivele dezvoltării ASEM      

23.  Sunt mândru că activez în ASEM      

Vă rugăm să scrieţi sugestiile şi comentariile suplimentare pe verso-ul foii 
Vă mulţumim pentru participare 
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