
Departamentul de management al calității 
 

CHESTIONAR 
de evaluare a nivelului de satisfacţie al doctoranzilor (CENS) 

COD UNEFS – IC02 
Informații : Chestionarul de mai jos este adresat studenților doctoranzi în scopul evaluării nivelului de satisfacție referitor la 
programul de studii.  În acest sens doctoranzii sunt solicitați să completeze răspunsul potrivit propriei opinii prin colorarea 
corectă și în întregime a cercului destinat răspunsului. 
Răspunsurile sunt anonime, datele vor fi prelucrate prin programul Remark și sinteza lor va constitui parte din Raportul de 
autoevaluare al Școlii Doctorale UNEFS. 
Indicații de completare: 

Marcarea se efectuează prin umplerea completă a cercului. Oricare alt mod de marcare nu este valid.  

Corect:   Incorect:  Incorect:  
 

Nr. 
Crt. 

Item & Scala de apreciere Răspuns 
1 2 3 4 

1. În ce măsură considerați că programul de studii doctorale corespunde cerinţelor 
specializării? 

În totalitate -1; Într-o mare măsură-2;Într-o mică măsură-3;Deloc-4 

 
 

   

2. Cum apreciați măsura în care organizarea, desfășurarea și conținutul programului de studii 
universitare corespunde așteptărilor dvs? 

În totalitate -1; Într-o mare măsură-2;Într-o mică măsură-3;Deloc-4 

 
 

   

3. În ce măsură planul de învăţământ al programului de studii doctorale asigură îmbunătățirea 
nivelului dumneavoastră de pregătire? 

În totalitate -1; Într-o mare măsură-2;Într-o mică măsură-3;Deloc-4 

 
 

   

4. Cum apreciați claritatea și nivelul de informare din conținutul cursurilor predate în cadrul 
Școlii Doctorale? 

Foarte bună-1;Bună-2;Acceptabilă-3;Slabă-4 

 
 

   

5. În ce măsură sunteți satisfăcuți de programul de studiu frontal/ pe platformă din cadrul 
cursurilor obligatorii și opționale? 

În totalitate -1; Într-o mare măsură-2;Într-o mică măsură-3;De loc-4 

 
 

   

6. Care este nivelul de satisfacție față de programul de studiu individual stabilit cu 
conducătorul de doctorat? 

Foarte bun-1;Bun-2;Acceptabil-3;Slab-4 

 
 

   

7. Cum apreciați oferta de bibliografie pusă la dispoziție de universitate (manuale tipărite sau 
în format electronic, cursuri universitare, suporturi de curs, îndrumare etc.?  

Foarte bună-1;Bună-2;Acceptabilă-3;Slabă-4 

 
 

   

8. În ce măsură consideraţi că metodele şi mijloacele didactice utilizate la cursuri şi seminarii 
sunt eficiente? 

În totalitate -1; Într-o mare măsură-2;Într-o mică măsură-3;Deloc-4 

 
 

   

9. Cum apreciați relaţiile cadru didactic-student doctorand în cadrul Școlii Doctorale? 
Foarte bune-1;Bune-2;Acceptabile-3;Slabe-4 

 
 

   

10. Cum apreciați abilitățile dobândite de-a lungul studiilor doctorale? 
Foarte bune-1;Bune-2;Acceptabile-3;Slabe-4 

 
 

   

11. Cum apreciați spațiile de învățământ puse la dispoziție de Școala Doctorală? 
Foarte bune-1;Bune-2;Acceptabile-3;Slabe-4 

 
 

   

12. În ce măsură sunteţi mulţumit de activitatea personalului administrativ? 
În totalitate -1; Într-o mare măsură-2;Într-o mică măsură-3;Deloc-4 

 
 

   

13. În ce măsură sunteţi mulţumit cu posibilităţile de petrecere a timpului pentru cercetare, 
oferite de Universitate? 

În totalitate -1; Într-o mare măsură-2;Într-o mică măsură-3;Deloc-4 

 
 

   

14. În ce măsură sunteţi mulţumit de sistemul de acordare a burselor? 
În totalitate -1; Într-o mare măsură-2;Într-o mică măsură-3;Deloc-4 

 
 

   

15. Cum apreciați nivelul de satisfacție privind dezvoltare profesională prin programul de studii 
universitare de doctorat? 
Foarte bun-1;Bun-2;Acceptabil-3;Slab-4 

 
 

   

  
TOTAL PUNCTE 

 

    

 
16. După finalizarea studiilor doctorale cum vedeți dezvoltarea dvs. profesională: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vă mulțumim ! 


