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Raport privind evenimentul Think – Tank cu tema „Care este profilul 
unui antreprenor de succes?” 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 cu studenții și reprezentanții mediului de afacer, pentru adresarea nevoilor 

curente și viitoare ale acestora, echipa P2 – ULBS  a dorit să afle gradul de satisfacției a 

studenților cu privire la evenimentul desfășurat în 26 martie și în special cu privire la tema 

discutată.  

 În cadrul ULBS, studenții au diferite oportunități de a participa la proiecte naționale 

și internaționale care au ca scop facilitarea procesului de tranziție a acestora din mediul 

academic în mediul industrial. Prin participarea la astfel de proiecte, studenții dobândesc 



  

competențe care vin în ajutorul acestora și totodată aduc un plus valoare sistemului 

educațional.  

 Procesul de evaluare al studenților nu trebuie să fie strict unidirecțional, ci 

trebuie să existe și o formă de evaluare de către studenți a evenimentelor ce se 

desfășoară în cadrul proiectelor din care face parte universitatea. Prin această formă de 

evaluare se poate observa și monitoriza gradul de satisfacție al studenților, se pot observa 

interesele individuale ale acestora și nu în ultimul rând se pot lua acțiunile necesare în 

urma statisticilor rezultate, în vederea motivării continue a studenților actuali și oferirea de 

noi oportunități pentru studenții viitori ai ULBS.  

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

tank, 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 gradului de satisfacție al studenților privind informațiile oferite de 

speakeri; 

 Determinarea gradului de influență a antreprenorilor invitați asupra viitoarei cariere 

urmate de studenți; 

 Identificarea principalelor competențe necesare pentru a deveni un antreprenor de 

succes; 

 Identificarea procentului de studenți care se gandesc să devină antreprenori la 

finalizarea studiilor. 

Participanți: 
La eveniment au participat 97 de studenți din grupul țintă al proiectului precum și 

din afara acestuia, potențiali interesați de proiectul INSPIRE. 

Dintre aceștia cca. 80% au răspuns la chestionar, oferind un feedback în ceea ce 

privește evenimentul Think-Tank cu tema „Care este profilul unui antreprenor de 
succes?”.  



  

După cum se observă în figura de mai jos, 43% din respondenți sunt studenți din 

cadrul Facultății de Inginerie și aproximativ 40% sunt studenți din cadrul Facultății de 

Științe Economice. 

 

 
 

O distribuție a acestora pe facultăți arată că 39.5% sunt studenți la Facultatea de 

Științe Economice, 43.2% sunt studenți la Facultatea de Inginerie, 5% la Facultatea de 

Litere și Arte și 12.3% la Facultatea de Științe, iar repartizarea acestora pe specializări 

poate fi observată în graficul de mai jos. 
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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. 

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

construite pe o scală tip Likert: 

1. extrem de utile 

2. foarte utile   

3. utile 

4. nu foarte utile  

5. deloc utile 
 

Analiza rezultatelor 
În urma analizei rezultatelor primate de la respondenți au rezultat următoarele: că 

75.5% dintre studenții care au răspuns nu au mai participat la evenimente în cadrul cărora 

au mai fost abordate subiecte asemănătoare, în timp ce 25.5% au mai participat.  

 

 
 

Informațiile obținute din cadrul acestui eveniment din partea antreprenorilor au fost 

considerate utile de 33.6% dintre aceștia, 45.5% spun că sunt foarte utile,  20.4% spun că 

sunt extrem de utile, iar 0.5% au spus ca nu le utilizează foarte mult. 
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La întrebarea legată de intenția de a-și deschide propria afacere studenții au 

răspuns afirmativ în proporție de 5,2%. 55,6% se gândesc la să aibă propria afacere după 

finalizarea studiilor, iar 39,2% nu se gandesc la acest lucru, 

 

 
 

La întrebarea ”Considerați că informațiile primite în cadrul acestui eveniment vă vor 

ajuta pentru a vă deschide o afacere în viitor?” 47,4% din studenți au răspuns că 

informațiile îi vor ajuta, 42,1% încă nu știu, iar 10,5 au considerat că nu îi ajută.  
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Studenții participanți la eveniment au enunțat câteva competențe pe care le 

consideră esențiale în startarea unei afaceri: 

 cunoștințe în domeniu; 

 deschidere către nou; 

 determinare; 

 ambiție; 

 abilități manageriale; 

 spirit antreprenorial. 

 încredere în forțele proprii 

 
Studenții participanți au fost rugați sa exprime câteva opinii/sugestii/propuneri 

legate de evenimentul “Care este profilul unui antreprenor de succes?” Aceștia au 

raspuns: 

 un eveniment interesant; 

 informații extrem de folositoare pentru un antreprenor la început de drum; 

 au apreciat Mentimeter datorită posibilității de a-și expune părere; 

 deschiderea invitaților și dorința acestora de a impărtășii propriile experiențe. 

 

În completarea întrebării anterioare li s-a cerut o notă pentru evenimentul 

organizat, iar scara de notare ar fi cuprinsă între 1 (foarte slab) și 5 (excelent). 
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Concluzii 
Acest chestionar urmărește stabilirea nivelului de satisfacție al studenților în raport 

cu condițiile de dezvoltare profesională. 

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

analizate, vor putea duce la o îmbunătățire a cunoștințelor studenților pentru o carieră 

profesională. Având în vedere acuratețea cu care au fost culese datele, considerăm că 

răspunsurile studenților chestionați trebuie luate în considerație cu mare seriozitate. Astfel 

că, prezentele rezultate reprezintă o imagine a situației reale și identifică golurilor în tot 

ceea ce înseamnă pregătirea profesională a unui student.  

Având în vedere rezultatele obținute, prin datele prelucrate privind așteptările 

studenților din ULBS și considerând că acest proiect permite realizarea unei monitorizări 

interne continue și eficace, cu identificarea facilă a posibilității de ameliorare a serviciilor 

conexe universității noastre, se recomandă implementarea sistematică a chestionarului 

analizat în prezentul studiu. 

 

Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 3 

Roșca Isabela 
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