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În ce etapă a studiilor doctorale vă aflați? 

a. anul I 

b. anul II 

c. anul III 

 

I. Aprecierea programului de pregătire avansată 

1. Cum apreciați programul de pregătire avansată? Răspunde conținutul acestuia 
nevoilor dumneavostră de cercetare? 

a. în foarte mare măsură 

b. în mică măsură 

c. deloc 

d. nu știu, nu răspund 

2. Cum apreciați interacțiunea cu cadrele didactice la orele din programul de 
pregătire avansată? 

a. foarte bună 

b. bună 

c. nesatisfăcătoare 

d. nu știu, nu răspund 

3. Cum apreciați orarul programului de pregătire avansată? 

a. foarte bun 

b. bun 

c. nesatisfăcător 

d. nu știu, nu răspund 



 

e. Aveți sugestii pentru îmbunătățirea programului de pregătire avansată? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

II. Aprecierea colaborării cu îndrumătorul de teză.  

1. Cum apreciați colaborarea cu îndrumătorul de teză? 

a. foarte bună 

b. bună 

c. nesatisfăcătoare 

d. nu știu, nu răspund 

2. Care este frecvența comunicării/întâlnirilor cu îndrumătorul de teză? 

a. în fiecare lună 

b. o dată la trei luni 

c. o dată la șase luni 

d. o dată pe an 

3. Dacă solicitați îndrumătorului de doctorat întâlniri pentru clarificarea problemelor 
în cercetare, acesta le acceptă? 

a. întotdeauna 

b. de cele mai multe ori 

c. uneori 

d. niciodată 

4. Precizați care sunt elementele necesare cercetării în definirea cărora ați primit 
sprijinului îndrumătorului de teză: 

a. bibliografia 

b. planul de cercetare 

c. informații privind congrese, colocvii etc. 

d. niciuna din cele de mai sus 

e. altele (precizați) 

5. Aveți sugestii pentru îmbunătățirea colaborării cu îndrumătorul de teză? 



....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

III. Aprecierea colaborării cu echipa de tutori 

1. Cum apreciați colaborarea cu echipa de tutori? 

a. foarte bună 

b. bună 

c. nesatisfăcătoare 

d. nu știu, nu răspund 

2. Care este frecvența comunicării/întâlnirilor cu echipa de tutori? 

a. în fiecare lună 

b. o dată la trei luni 

c. o dată la șase luni 

d. o dată pe an 

3. Dacă solicitați tutorilor întâlniri pentru clarificarea problemelor în cercetare, 
aceștia le acceptă? 

e. întotdeauna 

f. de cele mai multe ori 

g. uneori 

h. niciodată 

4. Precizați care sunt elementele necesare cercetării în definirea cărora ați primit 
sprijinului tutorilor: 

a. bibliografia 

b. planul de cercetare 

c. informații privind congrese, colocvii etc. 

d. niciuna din cele de mai sus 

e. altele (precizați) 

5. Aveți sugestii pentru îmbunătățirea colaborării cu îndrumătorul de teză? 



....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

IV. Aprecierea colaborării cu structurile de secretariat 

1. Cum apreciați colaborarea cu structurile de secretariat? 

a. foarte bună 

b. bună 

c. nesatisfăcătoare 

d. nu știu, nu răspund 

2. Aveți sugestii pentru îmbunătățirea colaborării cu structurile de secretariat? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

V. Aprecierea infrastructurii de cercetare a școlii doctorale și a universității 

1. Cum apreciați infrastructura de cercetare a școlii doctorale și a universității? 

e. foarte bună 

f. bună 

g. nesatisfăcătoare 

h. nu știu, nu răspund 

2. Cum preciați resursele oferite de biblioteca universității? 

a. foarte bune 

b. bune 

c. nesatisfăcătoare 

d. nu știu, nu răspund 

3. Aveți sugestii pentru îmbunătățirea infrastructurii de cercetare a școlii doctorale și a 
universității? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 


