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Programul de studiu: ________________________

Data:

> Următorul chestionar de evaluare cuprinde afirmaţii care descriu mediul de învăţare oferit de
facultatea la care sunteţi student.
> Pentru fiecare afirmaţie, alegeţi din scala de evaluare atributul care caracterizează cel mai bine
mediul de învăţare oferit de facultate şi marcaţi cu X pătrăţelul pe care l-aţi ales.
> Completarea chestionarului este opţională şi anonimă.
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Cum consideraţi că este apreciată Universitatea din Oradea la nivel
naţional?
Cum considerați că este apreciată Universitatea din Oradea în rândul
universităților din țară?
Cum considerați posibilitățile oferite de instituțiile de învățământ de
stat în comparație cu posibilitățile oferite de facultăţile particulare?
Cum apreciați suficiența spațiului avut la dispoziție în cadrul
cursurilor?
Cum apreciați suficiența spațiului avut la dispoziție în cadrul
laboratoarelor?
Cum vi se pare modul de utilare a sălilor de curs?
Cum vi se pare modul de utilare a sălilor de seminar/laborator?
Cum vi se pare accesul permanent la internet în cadrul facultății?
Cum apreciați modelul şi aranjamentul mobilierului existent în
spaţiile facultăţii?
Cum vi se pare dotarea sălilor cu mijloace de predare-învăţare?
Cum apreciați ambientul sălilor vizavi de desfăşurarea procesului
didactic?
Cum apreciați utilitatea sălii de lectură a bibiliotecii?
Cum considerați dotarea bibliotecii facultății în privința
cursurilor/tratatelor de care aveți nevoie dumneavoastră?
Cum vi se pare modul de folosire de către cadrele didactice a
dotărilor sălilor/laboratoarelor în timpul orelor?
Cum vi se pare gradul de exploatare a laboratoarelor de informatică
a facultăţii?
Cum apreciați metodele folosite în predare/seminarizare în
corespondență cu tipul disciplinei?
Cum considerați că este eliminat factorul de stres din activitatea
didactică?
Cum considerați specializarea sălilor/laboratoarelor pentru anumite
activităţi de predare/seminarizare?
Cum apreciați adaptarea cadrelor didactice la nivelul percepţiei
dumneavoastră cognitive?
Cum considerați utilitatea disciplinelor prevăzute în planul de
învăţământ pentru evoluţia dvs. profesională ?
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