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Acest chestionar vizează cunoaşterea opiniilor studenţilor cu privire la seminariile  urmate în 
acest semestru. El are rolul de a furniza feed-back titularilor de seminar pentru a îmbunătăţi 
activitatea de predare şi evaluare. De aceea, răspunsurile dumneavoastră sincere sunt foarte 
importante şi vă garantăm caracterul lor anonim. 
La întrebările de mai jos nu există răspunsuri corecte sau greşite. Vă rugăm să bifaţi varianta de 
raspuns care corespunde opiniei dumneavoastră.   
Vă mulţumim. 
 
 
 
Cu privire la SEMINAR, în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii? 
 

 
 
În ceea ce măsură materialele necesare  pentru acest SEMINAR (suport de curs, 
bibliografie de seminar, aplicaţii, resurse suplimentare) au fost la îndemâna studenţilor (în 
biblioteci, în fotocopie sau format electronic, pe internet)? 
 
În foarte mică 

măsură 
În mică 
măsură 

Nici în mică, nici în 
mare măsură 

Într-o mare 
măsură 

Într-o foarte 
mare măsură 

1 2 3 4 5 
 
 
În medie, pe săptămână, pentru pregătirea la acest SEMINAR (parcurgere bibliografiei, 
realizarea de proiecte, teme de seminar, studiu individual etc.) estimez că am petrecut: 

0-2 ore 3-4 ore 5-6 ore 7-8 ore Mai mult de 8 ore 
 
Volumul de muncă solicitat pentru pregătirea la acest SEMINAR (parcurgere 
bibliografiei, realizarea de proiecte, teme de seminar, studiu individual etc.) a fost: 
Foarte mic Destul de mic Nici mic, 

nici mare 
Destul de 
mare 

Foarte mare 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 

 Deloc În mică 
măsură  

Într-o 
oarecare 
măsură 

Într-o mare 
măsură 

Într-o foarte 
mare măsură

Seminarul a preluat şi dezvoltat 
teme din curs. 1 2 3 4 5 

În cadrul seminarului am realizat 
proiecte, exerciţii sau studii de 
caz. 

1 2 3 4 5 

Activităţile de seminar  s-au 
desfăşurat într-o manieră 
atractivă. 

1 2 3 4 5 

Titularul de seminar a dovedit 
interes ridicat pentru materia 
predată. 

1 2 3 4 5 

Seminariile au început şi s-au 
finalizat conform orarului. 1 2 3 4 5 



 2

În ceea ce priveşte interacţiunea dintre profesor şi student la SEMINAR, în ce măsură 
sunteţi de acord cu afirmaţiile? 
 În foarte 

mică 
măsură 

În mică 
măsură 

Nici în 
mică, nici în 
mare 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte 
mare 
măsură 

Titularul de seminar a 
comunicat cu studenţii prin 
diverse mijloace (discuţii 
directe, tutoriate, prin e-mail, 
forum etc.). 

1 2 3 4 5 

Studenţii au primit feed-back 
pentru activităţile şi proiectele 
lor (intervenţii în seminar, 
proiecte şi prezentări, referate 
finale etc.). 

1 2 3 4 5 

Titularul de seminar a fost atent 
la nevoile studenţilor. 1 2 3 4 5 

 
 
Cât de dificil consideraţi că a fost acest SEMINAR (parcurgerea şi înţelegerea 
bibliografiei de seminar, realizarea temelor şi aplicaţiilor de seminar)? 

Foarte dificil Dificil Nici dificil, nici 
usor Uşor Foarte uşor 

1 2 3 4 5 
 
Comparativ cu celelalte seminarii la care aţi participat în acest semestru, acest SEMINAR 
este: 
Mult mai slab Mai slab La fel de bun Mai bun Mult mai bun 

1 2 3 4 5 
 

Aţi dori să faceţi şi alte SEMINARII cu titularul de seminar? 
1) da 
2) nu 

 
Care consideraţi că sunt punctele tari ale acestui SEMINAR? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Care consideraţi că sunt aspectele care ar trebui îmbunătăţite la acest SEMINAR? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Ce sugestii aţi aduce pentru îmbunătăţirea acestui SEMINAR? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
La câte CURSURI aţi participat la această disciplină? _______________ 
La câte SEMINARII aţi participat la aceasă disciplină? ______________ 


