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Raport feedback eveniment think – tank cu tema „Procesul educațional în viziunea 

comparativă profesori-studenți-angajatori” organizat în cadrul proiectului „INSPIRE - 

Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică” 

 

 

Pentru îmbunătățirea activității A3.2 Dezvoltarea unui think-tank de dialog constant între 

profesori, studenți și angajatori pentru adresarea nevoilor curente și viitoare ale pieței muncii, 

echipa P2 – ULBS  a dorit să afle gradul de satisfacţiei a studenţilor cu privire la evenimentul 

desfășurat în 15 ianuarie și în special cu privire la tema discutată.  

 Deşi preocuparea majoră a ULBS este orientată spre dimensiunea didactică a sistemului 

educaţional, apreciată prin chestionare de evaluare a: cadrelor didactice de  către studenți, de 

autoevaluare completate de către cadrele didactice, se impune și o analiză eficientă a părerii 

principalilor parteneri ai procesului formativ - educativ și anume studenții. 

  In fiecare an universitar procesul de evaluare a satisfacției studenților reprezintă și o 

dovadă sustenabilă pentru faptul că ULBS este interesată de opinia partenerilor săi – studenții, și 

le oferă acestora oportunitatea de a se exprima direct în legătură cu aspecte legate de mediul 

universitar. Acest proces permite realizarea unei monitorizări interne continue și eficace, cu 

identificarea facilă a punctele tari și slabe, precum și a posibilităților de ameliorare a serviciilor 

destinate. 

Pentru a vedea nivelul de satisfacţie al studenţilor participanți la evenimentul think-tank 

în raport cu condiţiile de dezvoltare profesională asigurate de ULBS, precum și de modul de 

organizare și desfășurare a evenimentului a fost realizat un chestionar. 



  

Motivul pentru care s-a optat pentru chestionar ca instrument lucru s-a bazat pe idea de 

operativitate. Pentru a uşura prelucrarea statistică a datelor în evaluare a fost utilizat un 

chestionar ce conţine atât întrebări deschise cât și închise. Chestionarul conține întrebări țintite, 

cu răspuns facil de marcat prin bifare.  

Pentru a asigura veridicitatea răspunsurilor, chestionarul a avut un caracter anonim. La 

sfârșitul perioadei de evaluare chestionarele au fost centralizate, iar rezultatele au fost prelucrate 

de membrii echipei P2, care au întocmit prezentul raport. 

 

Obiectivele acestui chestionar:  

 identificarea nivelului general de satisfacție al studenților legat de procesul de învățământ 

și implicarea în  acest proces;  

 determinarea punctelor tari și punctelor slabe ale procesului de învățământ; 

 calitatea procesului didactic și nivelul oportunităților de dezvoltare personală și 

profesională;  

 colectarea sugestiilor și formularea măsurilor de îmbunătățire a calității în cadrul ULBS. 

 

Participanți: 

  Participanții la acest studiu sunt cei 106 de studenți (81 studenti din GT și 25 studenti din 

afara GT) din cadrul ULBS, de la Facultățile de: Inginerie, Litere și Arte și Științe Economice, care 

au participat la eveniment, studenți înscriși în grupul țintă al proiectului, dar și potențiali 

interesați de proiectul INSPIRE. 

Dintre aceștia cca.81% (85 au completat chestionarul) au răspuns la chestionar, oferind 

feedback în ceea ce privește evenimentul think-tank cu tema „Procesul educațional în viziunea 

comparativă profesori-studenți-angajatori”.  

După cum se observă în figura de mai jos, peste 85% din respondenți sunt studenți din cadrul 

Facultății de Inginerie. 

 



  

O distribuție a acestora pe facultăți arată că 85,2% sunt studenți la Facultatea de Inginerie, 

11,1% la Facultatea de Litere și Arte și 3,7% la Facultatea de Științe economice, iar repartizarea 

acestora pe specializări poate fi observată în graficul de mai jos. 

 

 
 

Variabile și măsurare 

În cadrul chestionarului au fost folosite atât întrebări cu răspuns deschis, cât și întrebări 

cu răspuns închis, în funcție de natura variabilei analizate. 

In cadrul întrebărilor închise, studenții putând opta între cinci variante de răspuns 

construite pe o scală tip Likert  

 

1. extrem de folositoare 

2. foarte folositoare   

3. folositoare  

4. nu foarte folositoare  

5. deloc folositoare 

 

Analiza rezultatelor 

In urma analizei rezultatelor primate de la respondenți au rezultat urmatoarele: 

- că 88,5% dintre studenții care au răspuns nu au mai participat la evenimente în cadrul cărora au 

mai fost abordate subiecte asemănătoare, în timp ce 11,5% au mai participat.  



  

 
Informațiile obținute din cadrul acestui eveniment au fost considerate folositoare de 44,4% dintre 

aceștia, 37% spun că sunt foarte folositoare, iar 3,7% le consideră ca fiind extrem de folositoare 

și ceilalți considerându-le nu foarte folositoare.  

 

 
La întrebarea legată de informațiile primite de la reprezentanții universității (cadrele didactice 

invitate la eveniment), studentii au fost considerat că 7,4% sunt extrem de folositoare,  37% dintre 

aceștia au considerat că foarte sau folositoare, în timp ce unii participanți au spus că nu au fost 

folositoare.  

 



  

 
În ceea ce privește implicarea studenților în definirea procesului educațional 74% consideră 

că ar dori să se implice, în timp ce ceilalți nu sunt foarte interesați de această idee sau 

menționează că, Univeritatea ar trebui să le stârnească interesul ca apoi ei să se implice în 

procesul educațional și nu  numai.  

 

 
 

În urma studiului realizat se poate observa că, studenții consideră că sunt destul de 

implicați în definirea procesului educațional în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și că există, 

de asemenea și o implicare a companiilor în această privință.  

Legat de întrebarea dacă ar dori să mai participe la evenimente asemănătoare, peste 74 % din 

participanți doresc să participe și pe alte teme. 



  

 
 

Iar pentru că ne dorim să îmbunătățim și să dezvoltăm aceste evenimente a fost creată și 

o astfel de întrebare, unde respondenții ne-au transmis următoarele propuneri pentru 

îmbunătățirea: 

- să se stimuleze participarea cât mai activă a studenților; 

- să participe mai mulți angajatori; 

- să se utilizeze un poll pentru a reprezenta opinia studenților; 

- o desfășurare mai dinamică a evenimentului; 

- timp mai îndelungat pentru aceste evenimente; 

 
Iar la întrebrea “Ce alte evenimente ați dori să organizăm în cadrul proiectului INSPIRE?”, 

printre subiectele care ar reprezenta un interes pentru studenți se numără: 

 evenimente cu discuții despre cariere; 

 training-uri pentru dezvoltarea personală; 



  

 excursii educaționale; 

 ce doresc angajatorii de la studenți; 

 pregătirea pentru un interviu; 

 teste de autocunoaștere; 

 

 

 
 

Concluzii 

Analiza a scos în evidență că ar trebui să existe o mai  bună comunicare între profesori - 

studenți - angajatori. Astfel, atât angajatorii cât și studenții participanți consideră că, în 

momentul de față, sistemul de învățământ superior reușeste să furnizeze studenților doar 

cunoștintele teoretice, nu însă și abilitățile practice cerute la un potențial loc de muncă. Studiile 

mai arată că problemele cu care se confruntă absolvenții ce caută primul job s-au acutizat din 

cauza crizei. Raportul Global Employment trends for Youth al Organizatiei Internationale a Muncii 

arată că rata somajului în rândul tinerilor este mai sensibilă la criză decât cea referitoare la adulti, 

iar revenirea pietei muncii pentru tineri va fi mai lentă decât cea destinată populației adulte. Și 

în Romania, șansele ca tinerii să își găsească un loc pe piața muncii au scăzut mai ales în ultimul 

an datorită COVID-19.  



  

 
Fără pretenţia de exhaustivitate, această evaluare a dorit să colecteze date care, 

analizate, vor putea duce la o îmbunătăţire a implicării studenților/angajatorilor în procesul 

educațional. Având în vedere acurateţea cu care au fost culese datele, considerăm că răspunsurile 

studenţilor chestionaţi trebuie luate în consideraţie cu mare seriozitate. Astfel că, prezentele 

rezultate reprezintă o imagine a situaţiei reale şi identifică golurilor în tot ceea ce înseamnă 

procesul educațional.  

Având în vedere rezultatele obţinute, prin datele prelucrate privind aşteptările studenţilor 

din ULBS și considerând că acest proiect permite realizarea unei monitorizări interne continue şi 

eficace, cu identificarea facilă a posibilității de ameliorare a serviciilor conexe universității 

noastre, se recomandă implementarea sistematică a chestionarului analizat în prezentul studiu. 
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