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

CHESTIONAR DE MONITORIZARE A ORGANIZĂRII
ȘI DESFĂȘURĂII PRACTICII DE CERCETARE LA CICLUL II, MASTER
Stimate masterand,
cu scopul de a eficientiza procesul de organizare și desfășurare a practicii de cercetare în vederea elaborării
tezei de master, vă rugăm să completați chestionarul propus, prin bifarea unei variante de răspuns, apreciind
obiectiv pe o scală de la 1 la 4, unde: 1 – deloc, 2 – în mică măsură, 3 – în mare măsură, 4 – în foarte mare
măsură.
Chestionarul este anonim, datele sunt trimise spre server și nu pot fi identificate sau vizualizate.
Mulțumim anticipat pentru receptivitate, sinceritate și obiectivitate.
Programul de formare __________________________________________________________
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Indicatori de evaluare a calității activității de
monitorizare a evaluărilor și lucrului individual

1

2

3

4

deloc

în mică
măsură

în mare
măsură

în foarte
mare măsură

Condițiile desfășurării și evaluării stagiului de practică au fost
comunicate la începutul practicii, exhaustiv și explicit
Conținutul practicii corespunde cu programul de formare la ciclul
II, master.
Conținutul stagiului de practică corelează cu aria tematică de
cercetare a masterandului.
Conducătorul științific a dirijat planificarea programului individual
al practicii de master.
Conducătorul științific a monitorizat implementarea programului
individual al masterandului.
Conducătorul științific a oferit consultanță pertinentă în
prelucrarea și interpretarea rezultatelor practicii.
Colaborarea dintre conducătorul științific și masterandul-cercetător
a decurs interactiv și constructiv.
Programul stagiului de practică a fost adaptat nevoilor şi ritmului
personal al masterandului
Practica de master, desfășurată în instituția de aplicație, a decurs în
condiții optime.
Profilul instituției de aplicație corespunde ariei tematice de
cercetare la practica de master.
Rezultatele cercetărilor obținute în cadrul experimentelor
(constatare/formare) sunt actuale și relevante.

Specificați punctele tari ale procesului de desfășurare a practicii de profesionalizare/ cercetare/creație.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Prezentați punctele slabe ale procesului de desfășurare a practicii de profesionalizare/ cercetare/creație.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Mulțumim pentru colaborare

