
 

 

 

 

 

 

 

CHESTIONAR DE FEEDBACK  

STUDENȚI 

 

 Universitatea din Oradea este interesată de opiniile studenților privind 

realizarea activităților de practică, dezvoltarea permanentă a ofertei de 

formare continuă adaptată nevoilor pieței muncii precum și intensificarea 

rolului companiei partenere în procesul de formare profesională. 

 

Student(a) _______________________________________________ 

Facultatea ____________________________________, an _____, gupa 

_______, în perioada ________________________, a desfăşurat stagiu de 

practică la ___________________________________________________. 

 

I. STAGIUL DE PRACTICĂ 

I.A. Derulare 

Răspunde afirmaţiilor de mai jos încercuind calificativul 

corespunzător, unde 1 înseamnă total nesatisfăcător, 2 – nesatisfăcător, 3 – 

mediu, 4 – bun iar 5 – foarte bun.       

 

1. Condiţiile de desfăşurare a activităţii de practică: 

a) condiţiile de lucru (spaţiu, atmosferă etc.) 

1  2  3  4  5 

b) în ce măsură echipamentul avut la dispoziţie a corespuns sarcinilor trasate 

1  2  3  4  5 



 

 

 

 

c) nivelul de îndrumare acordat de specialistul desemnat de firma gazdă 

1  2  3  4  5 

d) nivelul ajutorului colegial primit 

1  2  3  4  5 

 

2. Modul în care s-au îndeplinit aspectele organizatorice: perioada de 

practică şi orarul zilnic; activitatea partenerilor corespunde aşteptărilor 

studenţilor; partenerii nu cauzează probleme prin activitatea lor:  

1  2  3  4  5 

Observații şi recomandări: 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

3. Partenerii au îndeplinit aşteptările studenţilor legate de: 

disponibilitate, cooperare, stimularea participării active la practică, 

elasticitate/diversitate program propus, crearea unui ambient corespunzător, 

comunicativitate, logistică adecvată situaţiei etc.: 

1  2  3  4  5 

Observații şi recomandări: 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

 

 

 



 

 

 

 

I.B. Evaluare 

 4. Care consideri că este principalul avantaj pe care îl au studenții care 

participă la stagii de practică în firme/ instituții pe durata studiilor? 

(încercuiește o singură variantă de răspuns) 

a) au un rol important în formarea viitorilor profesioniști în domeniu; 

b) oferă posibilitatea de a cunoaște potențiali viitori angajatori; 

c) oferă posibilitatea de familiarizare cu un mediu real de muncă; 

d) dobândirea de competențe practice specifice domeniului de activitate al 

firmei; 

e) însușirea de cunoștințe specifice domeniului de pregătire; 

f) formarea de abilități de comunicare, muncă în echipă, flexibilitate; 

g) alt avantaj. Care? _____________________________________________ 

 

 5. După părerea ta, care este principala calitate pe care trebuie să o 

îndeplinească un stagiu de practică? (încercuiește o singură variantă de 

răspuns) 

a) conținutul programei de practică să fie dens și complex; 

b) tutorele de practică (angajat al instituției gazdă) să îndrume activitatea 

studenților; 

c) să fiți monitorizați și să primiți feedback pe parcursul practicii; 

d) să beneficiați de condițiile adecvate în cadrul instituției gazdă; 

e) altceva. Ce anume? ___________________________________________ 

 

 6. Care este opinia ta despre activitatea derulată în cadrul stagiului de 

practică? (încercuiește o singură variantă de răspuns) 



 

 

 

 

a) este o obligație curriculară finalizată cu promovarea disciplinei de 

practică; 

b) este o oportunitate de a dobândi anumite deprinderi practice necesare 

construirii unei cariere de succes; 

c) este o șansă de a construi relații care să faciliteze angajarea ta la instituția 

gazdă; 

d) altceva. Ce anume? ___________________________________________ 

 

II. COMUNICARE 

 7. Ce rol a îndeplinit tutorele responsabil cu practica (îndrumătorul 

din cadrul societății) pe durata desfășurării stagiului la instituția gazdă? 

a. exclusiv de furnizare de informații necesare elaborării lucrării de practică 

și de asistență în finalizarea acesteia; 

b. tutorele a fost implicat și în evaluarea finală a lucrării. 

  

 8. Cum a acționat prestația tutorelui asupra motivației tale de a învăța? 

(încercuiește calificativul corespunzător) 

Slăbind-o   Menținând-o  Întărind-o 

1  2  3  4  5 

 

9.  Cum apreciezi gradul de îndrumare acordat de specialiștii unității 

partenere de practică? (încercuiește calificativul corespunzător) 

Redus    Mediu   Mare 

1  2  3  4  5 

 



 

 

 

 

10. Ce rol a îndeplinit profesorul coordonator pe durata stagiului de 

practică? 

a. exclusiv de stabilire a programei de practică și evaluare finală; 

b. profesorul coordonator a monitorizat activitatea voastră inclusiv prin 

vizite la instituția gazdă; 

c. exclusiv de evaluare finală. 

 

III. GENERALITĂȚI 

11. Relevanţa stagiului de practică pentru formarea ca specialist: 

a) gradul de încadrare a activităţii desfăşurate în tematica recomandată  

1  2  3  4  5 

b) în ce măsură obiectivele/sarcinile de lucru au fost trasate clar şi s-a 

urmărit realizarea lor 

1  2  3  4  5 

c) gradul de folosire a cunoştinţelor dobândite în facultate 

1  2  3  4  5 

d) în ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de abilităţile practice dobândite 

1  2  3  4  5 

 

12. Enumeraţi în ordine descrescătoare a importanţei 5 cursuri predate 

în facultate ale căror cunoștințe teoretice le-aţi folosit în cadrul stagiului de 

practică. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

13. Enumeraţi în ordine descrescătoare a importanţei 5 laboratoare la 

care aţi participat în facultate ale căror deprinderi le-aţi folosit în cadrul 

stagiului de practică. 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

14. Enumeraţi în ordine descrescătoare a importanţei 5 aspecte 

pozitive ale stagiului de practică. 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 15. Cum crezi că poate fi îmbunătățit procesul de efectuare a practicii? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 16. Prezintă motivația implicării în cadrul unui stagiu de practică: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

Îți mulțumim pentru colaborare! 

 

Data _____________ 

Locul de desfăşurare a practicii 

__________________________ 

Semnătură 

_____________ 


