UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ”ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU
SECȚIA DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI DEZVOLTARE CURRICULARĂ
FACULTATEA DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

CHESTIONAR
DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
DE CĂTRE CURSANȚI
Programul de formare realizat _________________________________________________________
DATA____________________
I. Vă rugăm să evaluaţi nivelul de satisfacţie faţă de curricula şi oferta de cursuri a programului de formare
profesională continuă din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
Programul de formare profesională continuă, curricula şi
Foarte
Puţin
Deloc
Mulţumit Mediu
oferta de cursuri
mulţumit
mulţumit mulţumit
1 Identificarea nevoilor de formare profesională continuă la
debutul programului/stagiului
2 Informarea privind obiectivele, modul de organizare,
examinare şi notare la debutul programului/stagiului
3 Dezvoltarea în cadrul programului/stagiului a abilității de
a învăţa şi înţelege lucruri noi
4 Dezvoltarea în cadrul programului/stagiului a abilităților
de a lucra cu calculatorul
5 Dezvoltarea în cadrul programului/stagiului a unor
abilități precum: leadership, rezolvarea de probleme, spirit
critic, creativitate etc.
6 Suport curricular/materialele de studii puse la dispoziție
7 Efortul și timpul de pregătire individuală este repartizat
optimal
Principala modificare adusă procesului instructiv-educativ în urma desfăşurării activităţilor de formare
îmbunătăţirea sistemului de evaluare
îmbunătăţirea relaţiei profesor –elev
abordări noi ale unor teme vechi
informare în specialitate (parte ştiinţifică)
informare generală metodică
II. Opiniile Dvs. asupra disciplinelor, oferite în cadrul programului de formare profesională continuă
8 Temele din modulul Psihopedagogic cu cea mai mare
suprapunere de conținut peste discipline deja studiate
Temele din modulul Didactica disciplinelor școlare cu
cea mai mare suprapunere de conținut peste discipline
deja studiate
10 Temele din modulul Tehnologii informaționale și
comunicaționale în educație cu cea mai mare
suprapunere de conținut peste discipline deja studiate
11 Temele din modulul Dezvoltare profesională cu cea mai
mare suprapunere de conținut peste discipline deja
studiate
Temele care ar trebui incluse în programul/stagiul de
12 formare
9

II. Vă rugăm să vă exprimaţi gradul de mulţumire sau nemulţumire faţă de următoarele elemente privitoare la
programul/stagiul de formare profesională continuă
Flexibilitatea programul de formare profesională continuă
Foarte
Mulţumit Mediu
Puţin
Deloc

mulţumit
mulţumit mulţumit
13 Stagiul de formare este adaptat nevoilor şi ritmului meu
personal
14 Flexibilitatea traseului de învăţare (cursuri, teme
opționale, etc.)
III. Vă rugăm să evaluaţi următoarele aspecte privind serviciile oferite cursanților pe perioada cursurilor în
cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”:
Servicii oferite în cadrul stagiului de formare
Foarte
Puţin
Deloc
Mulţumit Mediu
mulţumit
mulţumit mulţumit
16 Activitatea de secretariat (orar de funcţionare,
amabilitatea personalului, timp de aşteptare)
17 Soluţionarea problemelor (durată, eficienţa procedurilor /
birocraţia, timpul de răspuns la cereri)
18 Spaţiile sanitare din universitate
19 Calitatea sistemului informatic (uşurinţa de a accesa un
computer, întreţinerea computerelor, a software – lui şi a
reţelei informatice)
20 Calitatea informaţiilor disponibile (pe web, broşuri,
pliante, afişe, ghidul studentului etc.)
21 Sistemul informatic de evidenţă a notelor
22 Calitatea site-ului web al instituţiei (accesibilitate,
disponibilitatea informaţiilor, design, grad de noutate)
IV. Vă rugăm să evaluaţi nivelul Dvs. de satisfacţie cu privire la următoarele resurse şi spaţii de formare:
Resurse şi spaţii de formare
Foarte
Puţin
Deloc
Mulţumit Mediu
mulţumit
mulţumit mulţumit
23 Spaţii de învăţământ (dotări, confort, funcţionalitate)
24 Laboratoare şi spaţii de cercetare (dotări, programe, acces)
25 Săli de lectură (confort, linişte, locuri suficiente,
funcţionalitate, orar)
26 Dotarea cu resurse moderne (videoproiector, internet
wireless, ecran de proiecţie etc.)
27 Dotarea bibliotecii (existenţa calculatoarelor, noutatea
cărţilor, disponibilitatea cărţilor etc.)
V. Vă rugăm să evaluaţi o serie de aspecte generale privind universitatea:
Aspecte generale privind universitatea
Acord
Nici /
Dezacord
Acord
Dezacord
total
nici
total
28 Sunt satisfăcut de mediul de dezvoltare profesională şi
personală oferit de UPSC
29 Am încredere că programul/stagiul de formare realizat va fi
garanţia unor competenţe profesionale valoroase pe piaţa
muncii şi în viaţă
30 Dacă ar fi să aleg din nou, aş alege tot această universitate
pentru cursuri de formare profesională continuă
31 Aş recomanda cursuri de formare continuă din această
universitate şi altor persoane
32 Universitatea este deschisă să primească feedback din
partea studenţilor pentru a se îmbunătăţi
Sugestii________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Vă mulțumim pentru colaborare!

