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Facultatea  Specializarea MASTER  Anul de studii I 

 
Da Parţial Nu Nu doresc să 

răspund 

1. La debutul ciclului de master aţi fost informat despre obiectivele specializării ?     
2. La începutul anului aţi fost informat cu privire la modul de examinare şi notare ?     
3. Sunteţi mulţumit(ă) de informaţiile cu privire la continuarea  studiilor prin doctorat ?     
4. Studiile d-voastră de licenţă vă permit să urmaţi ciclul master fără probleme ?     
5. Materia studiată respectă programa disciplinelor din planul de învăţamânt ?     
6. Consideraţi oportună introducerea la master a disciplinelor opţionale ?     
7. Există o bună complementaritate în timp între cursuri, seminarii şi proiecte ?     
8. Există o bună complementaritate în conţinut între cursuri,  seminarii şi proiecte ?     
9. Efortul de pregătire individuală  este repartizat acceptabil în timpul semestului ?     

10. Biblioteca universităţii dispune de documentaţia necesară studiului individual ?     
11. În relaţia cu cadrele didactice de la ciclul de master folosiţi internetul şi e-mail-ul ?     
12. În pregătirea pentru studiile masterale vă bazaţi pe internet ?      
13. Sunteţi  mulţumit(ă) de materialele puse la dispoziţie la seminarii şi proiecte ?     
14. Aţi dispus de suficient timp de studiu pentru a vă pregăti pentru studiile de master ?     
15. Masterul pe care l-aţi ales corespunde aşteptărilor dumneavoastră ?     

 

16. Activitatea de cercetare din cadrul masteratului s-a 
concretizat prin (se pot marca mai multe rubrici): 

Elaborarea cel puţin a unei  
lucrări ştiinţifice                  

Participarea la un  
grant de cercetare   

Participare la colaborarea 
UPT cu intreprinderi     

 

17.1 Aţi efectuat o activitate remunerată pe durata studilor ? Da, în afara universităţii      Da, în universitate               
17.2 Numărul de ore ale activităţii prestate a fost sub 15 ore / săptămână  între 15-30 ore / săptămână  peste 30 ore / săptămană  
 

18 Am participat la aproximativ : 

Procent din orele de curs  Procent din orele de la activităţile practice (aplicative) 
sub 33%  sub 66%  

între 33% şi 66%  între 66% şi 90%  
peste 75%  

 

100%  
 

19. Corelez prezenţa mea la activităţile programate la ciclul de master cu (la această întrebare se pot da mai multe răspunsuri): 
Orarul cursului  
Maniera de predare a cursului  
Convingerea mea că disciplina este necesară  
Maniera de efectuare a prezenţei la activităţi  
Disponibilitatea mea în afara orelor de serviciu  

 

20. Care a fost timpul mediu alocat studiului individual în semestrul anterior? Sub 5 ore pe 
săptămână  

5-10 ore pe 
săptămână  

10-20 ore pe 
săptămână 

Peste 20 ore pe 
săptămână 

21. Cu ce efort aţi reusit să răspundeţi exigentelor corpului profesoral? Redus  Mediu  Mare  Foarte mare  
 

22. Opinii asupra disciplinelor din programa de studii (pentru detaliere şi eventuale explicaţii, vă rugăm să folosiţi pagina verso) 
22.1 Disciplina cu cel mai mare impact asupra dobândirii de abilităţi profesionale   
22.2 Disciplina cu cea mai mare suprapunere peste discipline deja studiate (la licenţă)  

22.3 Discipline ale căror programe analitice ar trebui substanţial îmbunătăţite  
 

22.4 Discipline noi care ar trebui introduse în planul de învăţământ  
 

22.5 Discipline a căror prezenţă în planul de învăţământ nu este neapărat necesară  
 

22.6 Raportul cursuri / aplicaţii a fost disproporţionat în favoarea cursurilor     raţional  disproporţionat în favoarea aplicaţiilor  
22.7 Locul de desfăşurare a cursurilor şi aplicaţiilor a fost adecvat     neadecvat pentru curs         neadecvat pentru aplicaţii        
 
23. Alte puncte de vedere (se poate continua pe verso): 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 
Vă mulţumim pentru colaborare ! 

Completat în:  Anul ............  Luna ............  Ziua ............ 
(Formularul este proprietate intelectuală a U.P.T. – D.G.A.C. şi nu poate fi utilizat de persoane neautorizate de U.P.T.) 


