UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU
SECȚIA DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI DEZVOLTARE CURRICULARĂ

CHESTIONAR
de evaluare a nivelului de adaptare la mediul academic universitar
a studenților din anul I, licență
Stimați studenți! Vă rugăm să participați la un sondaj, care are menirea de a identifica în ce măsură v-ați
adaptat la mediul academic universitar şi la solicitările lui. Sondajul este anonim.
genul M _ F_,
vârsta (notaţi)______________,
facultatea ____________________________________________________________________
program de studiu _____________________________________________________________________
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6.

În ce măsură vă considerați adaptat la procesul de studii din UPS ”Ion Creangă” ?
1) În foarte mică măsură
2) În mică măsură
3) Mediu
4) În mare măsură
5) În foarte mare măsură
În ce măsură s-au adeverit așteptările dvs. de pănă la venirea la studii în UPS ”Ion Creangă” ?
1) Total
2) Parțial
3) Deloc
Considerați că vă sunt respectate drepturile dvs. de student la UPS ”Ion Creangă”?
1) Da
2) Nu
3) Parțial
Ce dificultăți ați întâmpinat pe parcursul primului an de studiu ?
1) Probleme legate de managementul timpului prevăzut pentru studiul individual
2) Probleme cu cazarea / traiul în cămin
3) Relații defectuoase cu colegii / profesorii
4) Nereușita academică
5) Altele
6) Nu am întâmpinat dificultăți de adaptare
În desfășurarea activității de învățare cele mai frecvente probleme ați avut la:
1) Asimilarea și însușirea volumului de informație
2) Accesibilitatea materialelor de curs / literatura de specialitate
3) Gestionarea timpului destinat procesului de studii
4) Accesibilitatea informației de interes public
5) Prestația cadrelor didactice
6) Dificultățile condițiilor de trai în cămin
7) Altele
Cine v-a susținut în depășirea dificultăților de adaptare la mediul academic universitar ?
1) Tutorele/curatorul grupei
2) Cadrele didactice
3) Colegii de grupă / colegii de facultate
4) Administrația facultății/universității
5) Sindicatul studențesc
6) Rudele (părinții, frații, surorile etc.)
7) M-am descurcat pe cont propriu
Vă mulțumim pentru colaborare!

