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CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA  
SATISFACŢIEI ABSOLVENŢILOR 

 
NUMELE ŞI PRENUMELE ABSOLVENTULUI (se vor completa în ordine: numele, iniţiala tatălui şi prenumele; 
persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei vor trece numele anterior căsătoriei, urmat de numele 
iniţiala tatălui şi prenumele; se lasă o căsuţă liberă între nume, iniţială şi prenume): 
 

                          
                          

 
Codul numeric personal        
Data naşterii: anul …......, luna ......, ziua ....…, Locul naşterii: localitatea ................…………., judeţul ............... 
Domiciliul stabil: localitatea ....................................., str. …........................................., nr......., bl. ......, scara ......, 
ap. ......, judeţul ...................................... , Telefon fix ...................................  
Telefon mobil ......................................................................... E-mail ....................................................................... 
Facultatea absolvită ..................................................................................... 
Specializarea ........................................................................., Forma de învăţământ (zi/ID/FR) .......................... 
Anul absolvirii .......................... 
Locul de muncă actual ........................................................................................................................................ 
Funcţia deţinută .................................................................................................................................................. 
Apreciaţi că postul ocupat în prezent corespunde specializării absolvite? (DA/NU) ............................................... 
Alte locuri de muncă ocupate (funcţii deţinute) din momentul încheierii studiilor de licenţă: 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
Vă rugăm să răspundeţi sincer şi obiectiv la întrebările formulate mai jos, marcând cu “X” în căsuţa 
corespunzătoare aprecierii pe care o consideraţi corectă. 

Nr. 
Crt. Întrebare 1 2 3 4 5 

1. Cum apreciaţi pregătirea teoretică pe care aţi primit-o în facultate, pentru domeniul în care v-aţi 
pregătit? 

     

2. Cum apreciaţi pregătirea practică pe care aţi primit-o în facultate, pentru domeniul în care v-aţi 
pregătit? 

     

3. În ce măsură consideraţi că piaţa muncii are nevoie de specialişti în domeniul pregătirii dvs.?      
4. Cum apreciaţi şansele de angajare ale absolvenţilor specializării pe care aţi urmat-o?      

 
Punctaj  1  2  3  4  5  

Niveluri de apreciere  Nesatisfăcător Satisfăcător  Bine  Foarte bine  Excelent  
 
5. Dacă aţi relua cursurile de licenţă v-aţi înscrie la aceeaşi specializare?  
6. Aţi urmat, sau sunteţi interesat să urmaţi studiile la masterat? (DA sau NU) ………………… 
7. Daca la întrebarea precedentă aţi răspuns DA, vă rugăm să ne precizaţi la ce specializare: 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
 Data:         Semnătura 

 


