DEPARTAMENTUL DE RELAȚII CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ȘI CULTURAL

CHESTIONAR DE EVALUARE
A GRADULUI DE SATISFACŢIE A CURSANŢILOR

Vă rugăm să bifaţi cu X căsuţa care corespunde răspunsului dumneavoastră sau să
completaţi spaţiile alocate în cazul răspunsurilor libere.

1. Cât de utilă consideraţi că este participarea la acest curs / modul de formare ?
a. deloc utilă □
b. în mică măsură □ c. mediu (relativ utilă) □
d. în mare măsură □
e. în foarte mare mǎsurǎ □
2. Cum apreciaţi calitatea informaţiilor primite în cadrul acestor cursuri?
a. nesatisfăcătoare □

b. mediocră □ c. satisfăcătoare □

d. bună □ e. foarte bună □

3. Cum caracterizaţi modul de prezentare a informaţiilor în cadrul acestor cursuri?
a. deloc interesant □

b. interesant în mică măsură □ c. interesant □

d. foarte interesant □

4. Enumeraţi trei aspecte pozitive ale acestui curs:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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————————————————————— Inovãm util ————————————————————————

5. Enumeraţi trei aspecte negative:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Cum evaluați aspectele legate de acest curs?

1

2

3

4

Foarte scăzut

5
Foarte ridicat

Tematica abordată
Corelarea duratei alocate cu
complexitatea temei
Calitatea şi utilitatea
informaţiilor transmise de
către formator
Modul de organizare a
cursului (eficienţă şi
eficacitate, centrare pe
nevoile si interesele
cursanţilor, oportunitatea
cursului etc.)

7. Consideraţi cǎ efectuarea unui modul de formare - derulat conform clauzelor prevazute în
parteneriatul dintre instituție / companie și Universitatea din Craiova – contribuie la îmbunǎtǎţirea
competenţelor profesionale şi transversale ?
a. deloc □ b. în mică măsură □ c. mediu □

d. în mare măsură □ e. în foarte mare mǎsurǎ □

8. Ce sugestii doriți să faceți formatorilor şi organizatorilor pentru viitoarele programe de formare?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Va mulţumim pentru timpul alocat completării acestui chestionar!

Chestionar elaborat în colaborare cu Centrul de Traduceri și Comunicare – Interpretariat ”Translatio”

