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CHESTIONAR REPREZENTANŢI MEDIUL SOCIO-ECONOMIC  
 

1. Numele firmei/companiei/instituţiei:................................................................................................... 
2. Domeniu de activitate:......................................................................................................................... 
3. Funcţia ocupată……………………………………………………..................................................... 
4. Care este numǎrul total de angajaţi? 

a). 1-10  □                       b). 10- 50 □ 

c). 50-100 □                    d). peste 100 □    e).nr. angajaţi□□□ 
5. Care este numǎrul total de angajaţi cu studii superioare din cadrul firmei în care vă desfăşuraţi 

activitatea? 
a). 1-10 □                b).10-50 □ 

           c). Peste50□          d). nr. angajaţi □□□ 
6. Care este numǎrul total de angajaţi cu studii superioare în ultimii 5 ani? 
 

a) 1- 5 □         b) 5-10 □                        c)10- 20 □    
7. Care este numǎrul de angajaţi cu studii superioare pe care îl estimaţi pentru următorii 2 ani ? 

a) 1- 5 □           b)  5-10 □           c)10- 20 □   d) Numărul □□□□ 
 
8. Cum evaluaţi competenţele/abilităţile studenţilor stagiari/practicanţi? 

Competenţe/Abilităţi 1 
foarte scăzut 

2 3 
 

4 5 
foarte ridicat 

a. Cunoaşterea aprofundată a propriului  
domeniu de studiu/a propriei specializări 

     

b. Cunoaşterea altor domenii sau discipline      
c. Gândirea analitică      
d. Abilitatea de a acumula rapid noi cunoştinţe      
e. Abilitatea de a negocia în mod eficace      
f. Abilitatea de a acţiona bine în condiţii de stres  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

g. Abilitatea de a identifica noi oportunităţi  
        şi a acţiona rapid pentru a le urmări 

     

h. Abilitatea de a coordona activităţi      
i. Abilitatea de a gestiona eficient timpul de lucru      
j. Abilitatea de a lucra în echipă      
k. Abilitatea de a mobiliza capacităţile altor persoane  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

l. Abilitatea de a-şi face punctul de vedere  
înţeles de către ceilalţi 

     

m. Abilitatea de exercitare a propriei autorităţi      
n. Abilitatea de a utiliza calculatorul şi de a naviga pe 

internet 
     

o. Abilitatea de a veni cu idei şi soluţii noi      
p. Disponibilitatea de a pune la îndoială ideile proprii şi 

ale altora 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

q. Abilitarea de a prezenta produse, idei sau rapoarte în 
faţa unei audienţe 

     

r. Abilitatea de a elabora rapoarte, studii, note sau alte 
documente 

     

s. Abilitatea de a scrie şi de a conversa într-o limbă 
străină-în general 

     

t. Abilitatea de a scrie şi de a conversa în  limba 
franceză/engleză - în special 
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9. Prin ce mijloace / modalităţi consideraţi că s-ar putea îmbunătăţi performanţele studenţilor/ absolvenţilor? 
Răspuns liber………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. În cazul în care acceptaţi studenţi practicanţi, precizaţi numǎrul de studenţi, domeniul de activitate şi 
durata aferentă practicii: 

      Număr studenţi Domeniul de activitate Durata                                

a) între1-10 □ e)............................. h) 1-4 sǎptǎmâni  □ 
b) peste 10 □ f)............................... i) 1-2 luni  □ 
c) peste20 □ g).............................. j)  Peste două luni □ 

d)nr.studenţi □□ 
 

k). Nr.luni □□ 

11. Consideraţi cǎ efectuarea unui stagiu de practicǎ - derulat conform clauzelor prevăzute în parteneriatul 
dintre instituţii/companii  şi universitate - ar îmbunǎtǎţi competenţele profesionale şi transversale ale 
studenţilor/ absolvenţilor? 

a. deloc □      b. în mică măsură □    c. mediu □     d. în mare măsură  □         e.  în foarte  mare mǎsurǎ □ 
 
12. Care este nivelul de competenţe  solicitate (în majoritatea cazurilor)  absolvenţilor/ tinerilor angajaţi 
pentru tipul de activitate  pe care o desfǎşoarǎ firma/ compania/ instituţia  dumneavoastrǎ?  

Competenţe/Abilităţi 1 
în mică măsură 

2 3 
 

4 5 
în foarte mare 

măsură 
a. Cunoaşterea aprofundată a propriului  

domeniu de studiu / a propriei specializări 
     

b. Cunoaşterea altor domenii sau discipline      
c. Gândirea analitică      
d. Abilitatea de a acumula rapid noi cunoştinţe      
e. Abilitatea de a negocia în mod eficace      
f. Abilitatea de a acţiona bine în condiţii de stres  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

g. Abilitatea de a identifica noi oportunităţi  
şi a acţiona rapid pentru a le urmări 

     

h. Abilitatea de a coordona activităţi      
i. Abilitatea de a gestiona eficient timpul de lucru      
j. Abilitatea de a lucra în echipă      
k. Abilitatea de a mobiliza capacităţile altor persoane  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

l. Abilitatea de a-ţi face punctul de vedere  
înţeles de către ceilalţi 

     

m. Abilitatea de exercitare a propriei autorităţi      
n. Abilitatea de a utiliza calculatorul şi de a naviga pe 

internet 
     

o. Abilitatea de a veni cu idei şi soluţii noi      
p. Disponibilitatea de a pune la îndoială ideile proprii 

şi ale altora 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

q. Abilitarea de a prezenta produse,  
idei sau rapoarte în faţa unei audienţe 

     

r. Abilitatea de a elabora rapoarte, note sau alte 
documente 

     

s. Abilitatea de a scrie şi de a conversa într-o limbă 
străină-în general 

     

t.  Abilitatea de a scrie şi de a conversa în  limba 
engleză / franceză - în special 
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13. Câte parteneriate s-au încheiat între compania dumneavoastră şi UCv în ultimul an? 
a. 1-5 □ 
b. 5-10 □ c. Numărul □□ 

  
14. Câte parteneriate sunt în discuţii? 

a. Niciunul □ 
b. 2-4□ 

c. 5□ 
d. Peste 5□ 

 
15. Câţi dintre studenţii care şi-au derulat stagiul de practică în compania dumneavoastră au devenit 
angajaţii dumneavoastră în ultimii 5 ani? 

a. 1-5□ 
b. 5-10□ c. Numărul   □□ 

 
16. Există cazuri în care un stagiu de practică s-a materializat într-o  lucrare de licenţă / disertaţie?  

a. DA □                      b. NU□ 
 
17.  Dacă DA, specificaţi numǎrul: 

a. Licenţă: 1-2 □            b. Licenţă. Câte  □□ 
c. Master: 1-2 □               d. Master. Câte  □□  

 
18. Parteneriatul s-a iniţiat de către: 

a. Universitate □ 
b. Compania / firma / instituţia dvs. □ 
c. Ambele pǎrţi □ 

d. Alta.Care?…………………………
….. ……………………………….

  
 

19. Cu ce facultăţi din cadrul universităţii colaboraţi? 
         ..................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
20. Pentru studenţii stagiari merituoşi sunteţi interesaţi să oferiţi burse private de studiu? 

    a. DA  □                                                                                          b.   NU □   
 

                                                                                                                   
 

                                                                                                               Vă mulţumim pentru timpul acordat! 
 

 

 


