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 Având în vedere experiența dumneavoastră ca student al Universității „ARTIFEX” din 

București, vă rugăm să marcați răspunsul care corespunde cel  mai bine părerii pe care o aveți în 

legătură cu următoarele criterii de evaluare a instituției și a fiecărui program de studii universitare în 

parte:   

 

Nr.crt. Item Varianta raspuns Răspuns 

 

 

1 Programul are o bună reputație 

academică 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 

 

2 Programul are o orientare disciplinară 

largă ( permite ocuparea unei game 

largi de posturi după absolvire) 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 

 

3 Programul este orientat spre pregătire 

profesională ( pentru o ocupație 

specifică) 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  
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4 Studenții au posibililitatea să-și 

configureze singuri programul de studii 

(prin cursuri opționale) 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 

 

5 Calitatea bibliotecilor este una 

corespunzătoare, acestea fiind de un 

real folos tuturor studenților 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 

 

6 
Calitatea predării (metodă, mijloace 

tehnice, stil de predare) este 

adecvată unui învățământ modern 

 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 

 

7 
Dotarea cu echipamente și instrumente 

pentru practică/ ateliere/ ore 

specialitate/ laboratoare/ seminarii este 

una corespunzătoare 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 

 

8 

 

Furnizarea de materiale didactice 

(manuale, îndrumare de laborator/ 

proiect, documente bibliografice) este 

una corectă și transparentă, studenții 

având acces gratuit la materialele 

necesare pregătirii universitare 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 

 

9 

Îndrumare oferită de personalul didactic 

( inclusiv în vederea pregaririi 

examenelor) este una de calitate, 

contribuind la buna pregătire a 

studenților 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 

 

10 Experiență generală de învățare ( în 

ansamblu) este una de un înalt nivel 

calitativ 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  
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11 Facilități de cazare (cămine ) în 

campusul universitar corespund 

nevoilor reale ale studenților 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 

 

12 Posibilitatea participării la stagii de 

practică este oferită studenților de la 

toate programele de studii 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 

 

13 
Tematică și conținutul disciplinelor 

studiate contribuie ca acumularea de 

cunoștințe și dezvoltarea de aptitudini 

conforme cu cerințele pieței muncii 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 

 

14 

Posibilitatea studenților de a influență 

politică și deciziile strategice ale 

universității este una reală, opinia 

acestora fiind luată în considerare la 

momentul elaborării acestor documente 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 

 

15 
În ce măsură sunteți satisfăcut din punct 

de vedere profesional de competențele 

dezvoltate pe parcursul programului de 

licență/ master 

1- În foarte mică măsură  

2  

3  

4  

5- în foarte mare măsură  

 


