
Country specific questionnaire - translation and adaptation- RO

Numele 

variabilei

ROMANIAN QUESTIONAIRE Filtru

v1_1 Urmaţi un program de studii universitare în acest semestru în România? 

O singură alegere

1 Da

2 Da, dar studiez temporar pentru unul sau două semestre (ex urmând un program Erasmus)

3 Nu, studiez (temporar) la o universitate din străinătate, nu în România (ex urmând un program Erasmus)

4 Nu, în prezent am întrerupt studiile (oficial/neoficial) 

5 Nu, am încetat studiile 

6 Nu, am absolvit deja și nu mai studiez 

Mergi la v1_2, dacă v1_1=1

Mergi la final, dacă v1_1>=2.

Chestionarul de mai jos se referă la programul dvs. principal de studii, 

dacă nu se specifică altfel.

Dacă sunteți înscris la mai multe programe de studii, vă rugăm să alegeți 

unul, cel principal (cel care este în prezent mai important pentru studiile 

dvs.).

Dacă programul dvs principal de studiu este organizat de mai multe 

universități, vă rugăm să vă referiți la instituția de învățământ superior 

care este în prezent mai importantă pentru programul dvs de studii.

v1_2

Este programul dvs. actual de studii definit formal ca învățământ la 

distanță?

”Învățământul la distanță” se referă la programele în care nu există deloc 

interacțiune față în față (cu prezență fizică) sau aceasta este redusă, pe 

parcursul cursurilor.  ”Formal” se referă la designul programului și nu la 

comportamentul dvs efectiv sau la măsurile temporare (de ex, ca răspuns 

la o pandemie).

O singură alegere

1 Da

0 Nu

v1_3 În ce țară locuiți (rezidența dvs. permanentă)?

Vă rugăm să vă referiți la țara în care locuiți în principal, în timpul 

semestrului actual. O singură alegere

Țara:

[vezi lista tari]

Mergi la v1_5 dacă v1_3 este România.

Mergi la final, dacă v1_2=1 ȘI v1_3 nu este în România.

This question does not apply in the case of Romania

Unde studiați?

Vă rugăm să vă referiți la programul actual de studii (principal)

O singură alegere

În ce localitate se află universitatea la care studiați?

v1_5_1 [vezi listă localități]

Vă rugăm să menționați numele instituției de învățământ superior unde 

studiaţi  

O singură alegere

v1_5_2 [vezi listă universități]

v1_6 În ce ciclu de studii sunteți înscris(ă) în prezent? 

O singură alegere



2 Program de Licență (ISCED 6)

4 Program de Master (ISCED 7)

5 Licență și master integrat (ISCED 7)

6 Alte studii postuniversitare (ISCED 7)

7 Program de Doctorat (ISCED 8)

Mergi la final dacă v1_6=7.

v1_7 Care este programul dvs. de studii actual (principal)?

O singură alegere

Numele programului de studii (principal)

[vezi lista domenii de studiu]

v1_8 Care este forma de învățământ pe care o urmați?

Vă rugăm să vă referiți la programul actual de studii (principal)

O singură alegere

1 Învățământ de zi 

2 Învățământ cu frecvență redusă 

3 Altă formă de învățământ (de ex.: învățământ la distanță)

[Doar dacă  v1_6=2.]  În ce țară ați finalizat ciclul de studii anterior 

înscrierii la programul curent de master?

O singură alegere

v1_9_1 În România

v1_9_2 În altă țară: [lista tari]

Nu se aplică/does not apply

v1_10

[Doar dacă  v1_6=2.] La cât timp de la absolvirea programului de licență 

v-ați înscris la programul de master actual?

O singură alegere

1 Mai puțin de 1 an după absolvire.

2 Între 1 an și 2 ani după absolvire.

3 Mai mult de 2 ani de la absolvire.

v2_1 Unde ați obținut diploma de bacalaureat?

O singură alegere

1 În România

2 În altă țară

Nu se aplică/does not apply

v2_2 Când ați obținut diploma de Bacalaureat?

O singură alegere

1 Imediat (cel mult șase luni) după finalizarea la termen a studiilor liceale

2 După o perioada mai mare de 6 luni de la finalizarea studiilor liceale (cu sau fără întreruperea acestora)

Mergi la v2_4

Nu este cazul (vezi v2_1)/Not the case (see v2_1)

v2_4

Ați avut un loc de muncă plătit înainte să începeți studiile universitare 

pentru prima oară?

Vă rugăm să luați în considerare și practica plătită sau internship-ul plătit

Nu se aplică/does not apply

Prima intrare în învățământul superior indiferent de țara în care se află 

instituția respectivă.

O singură alegere

1
Da, am lucrat fără întreruperi cel puțin un an și cel puțin 20 de ore pe 

săptămână; 



2
Da, am lucrat fără întreruperi cel puțin de un an și mai puțin de 20 de ore 

pe săptămână;

3 Da, am lucrat, dar mai puțin de 1 an;

4 Nu, nu am avut niciun loc de muncă înainte de începerea studiilor universitare

v2_5

La cât timp după ce ați finalizat (sau întrerupt pentru prima dată) studiile 

liceale, ați intrat pentru prima dată la facultate?

”Ați finalizat (sau întrerupt pentru prima dată) studiile liceale” se referă la 

momentul în care ați încetat să mai frecventați cursurile (cu sau fără 

absolvire), chiar dacă diploma de BAC ați obținut-o mai târziu.

Indiferent de țara în care se află instituția de învățământ superior

O singură alegere

1 la cel mult 2 ani

2 la mai mult de 2 ani

Când ați intrat pentru prima oară la facultate?

v2_6month Lună

v2_6year An

Când ați început programul de studii actual? 

Dacă urmați un program masteral în același domeniu cu cel de licență, vă 

rugăm să vă referiți la începutul programului de master.

Programul actual este primul meu program de studii universitare

v2_7month Lună

v2_7year An

V-ați întrerupt vreodată, oficial sau neoficial, programul de studii actual?

Luați în considerare, vă rugăm, ca întreruperi, atât pe cele oficiale cât și 

neoficiale (de ex.: atât semestre în care ați întrerupt formal studiile, cât și 

semestre în care nu ați participat deloc la cursuri sau examene).

O singură alegere

v2_8_1 Nu

Da, pentru __________ semestre în total

v2_8_2 [număr de semestre]

tm1_1

Luând în considerare toate lucrurile din viața dvs., cât de fericit(ă) ați 

spune că sunteți?

1 Foarte fericit

2

3

4

5 Foarte nefericit

tm2_1
Ați fost înscris ca student(ă) în învățământul superior în anul universitar 

2019/2020 (înainte de declanșarea pandemiei)?

O singură alegere

1 Da

0 Nu

În ce măsură resimțiți acum un impact pozitiv sau negativ al pandemiei 

de Covid-19 asupra...

1 Impact pozitiv

2

3 Niciun impact

4

5 Impact negativ

tm2_2_1 ...duratei studiilor?

tm2_2_2 ...notelor/performanței?

tm2_2_3 ...motivației de a continua studiile?

tm2_2_4 ...calității predării?

tm2_2_5 ...contactelor cu colegii de facultate?

tm2_2_6
...echilibrului dintre studii și alte responsabilități pe care le aveți?



tm2_2_7 ...abilităților dvs. profesionale?

tm2_2_8 ...finanțării studiilor?

tm2_2_9 ...situației dvs. de angajare/muncă plătită?

tm2_2_10 ...finanțării cheltuielilor de trai?

Vă așteptați în continuare la vreun efect pozitiv sau negativ al pandemiei 

de Covid-19 asupra...

1 Impact pozitiv

2

3 Niciun impact

4

5 Impact negativ

tm2_3_1 ...studiilor dvs. viitoare?

tm2_3_2 ...integrării dvs. pe piața forței de muncă, după absolvire?

tm2_3_3 ...stării dvs. de sănătate mentală?

În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații, în ceea ce 

privește programul de studii actual?

1 Acord total

2

3

4

5 Dezacord total

v3_1_1 Cadrele didactice îmi oferă în general feedback util despre activitatea mea.

v3_1_2 Cadrele didactice mă motivează să dau tot ce pot.

v3_1_3 Cadrele didactice oferă explicații foarte bune.

v3_1_4 Cunosc mulți colegi cu care pot discuta întrebări legate de subiectele 

predate.

v3_1_5 Aș recomanda programul meu de studii.

v3_1_6 Am adesea sentimentul că locul meu nu este în învățământul superior.

v3_1_7 Mi-a fost dintodeauna clar că voi urma o facultate.

v3_1_8 Mă gândesc serios să abandonez studiile superioare.

Aveți cunoștință de servicii de consiliere destinate în mod special 

studenților?

Sunt posibile alegeri multiple

1 Da, le-am folosit deja

2 Da, dar nu le-am folosit (încă)

3 Nu, nu am auzit de așa ceva

tm1_2_1
Consiliere legată de studii (de ex.: legată de schimbarea domeniului de 

studiu, de regulile de la examen)

tm1_2_2 Consiliere psihologică (de ex.: pentru stresul la examene)

tm1_2_3 Consiliere financiară

tm1_2_4 Consiliere pentru cazare

[Doar pentru cei care le-au folosit] Cât de mult v-au ajutat serviciile de 

consiliere pentru studenți?

1 Foarte mult

2

3

4

5 Deloc

tm1_3_1
[Doar daca a fost indicata la tm1_2_1]  Consilierea legată de studii

tm1_3_2 [Doar daca a fost indicata la tm1_2_2] Consilierea psihologică 

tm1_3_3 [Doar daca a fost indicata la tm1_2_3]  Consilierea financiară

tm1_3_4 [Doar daca a fost indicata la tm1_2_4]  Consilierea pentru cazare

Câte ore alocați participării la cursuri, respectiv studiului individual în 

timpul unei săptămâni obișnuite din acest semestru universitar? 

Încercați să vă amintiți orele alocate zilnic și completați numărul total de 

ore din fiecare zi a săptămânii, inclusiv weekendul.

Completați cu 0 sau nu completați, dacă nu ați dedicat ore unei activități 

în ziua respectivă.

În cazul în care cursurile nu au loc săptămânal, estimați numărul mediu de 

ore din timpul total aferent.

v3_2_1mo/v

3_2_2mo Luni



v3_2_1tu/ 

v3_2_2tu Marți

v3_2_1we/v

3_2_2we Miercuri

v3_2_1th/v3

_2_2th Joi

v3_2_1fr/v3_

2_2fr Vineri

v3_2_1sa/v3

_2_2sa Sâmbătă

v3_2_1su/v3

_2_2su Duminică

1 Prezența la ore (cursuri, seminare, laboratoare, teste, cursuri online)

2 Timp alocat studiului individual (pregătire, învățare, teme, practică 

neplătită)

Gândindu-vă la timpul alocat activităților legate de studiu și locului de 

muncă plătit, în timpul acestui semestru universitar, vă rugăm să ne 

spuneți dacă ați dori să alocați mai mult sau mai puțin timp 

următoarelor activități:

Pentru studenții fără un loc de muncă plătit: indicați, vă rugăm, dacă ați 

dori să alocați la fel (adică deloc) sau mai mult timp muncii plătite.

1 Mai puțin timp

2 La fel

3 Mai mult timp

v3_3_1

Timp dedicat prezenței la ore (de ex.:pentru cursuri, seminare, 

laboratoare, practica etc.)

v3_3_2 Timp personal pentru studiu

v3_3_3 Timp dedicat locului de muncă plătit 

v3_4

Cum ați evalua rezultatele dumneavoastră în cadrul acestui program de 

studii, comparativ cu ale celorlalți colegi?

Per ansamblu, rezultatele mele sunt:

1 Mult mai bune

2 Oarecum mai bune

3 La fel

4 Oarecum mai slabe

5 Mult mai slabe

Cum evaluați șansele dvs. de a obține un loc de muncă adecvat pe piața 

muncii, după absolvirea programului de studii actual?

1 foarte bune

2

3

4

5 foarte slabe

6 nu pot aprecia

v3_5_1 La nivel național

v3_5_2 La nivel internațional

În programul dvs. de studii, vă rugăm să indicați raportul dintre predarea 

online și față-în-față, atât ca situație actuală, cât și la modul ideal.

1 Complet online

2

3

4

5 Complet fizic

tm3_1_1 Situația actuală 

tm3_1_2 Situația ideală

Acasă, atunci când aveți nevoie pentru facultate, aveți acces la...

1 Întotdeauna

2

3

4

5 Niciodată

6 Nu este relevant pentru programul meu de studii

tm3_2_1 Computer/ laptop/ tabletă

tm3_2_2 Birou

tm3_2_3 Conexiune bună la internet

tm3_2_4 Un loc liniștit pentru studiu



Cât de mulțumit sunteți de disponibilitatea în format digital a 

următoarelor aspecte, în semestrul universitar curent?

1 Foarte mulțumit

2

3

4

5 Deloc mulțumit

6 Nu este nevoie

tm3_3_1 Cursuri/seminare online

tm3_3_2 Cursuri/seminare înregistrate

tm3_3_3 Examene online

tm3_3_4 Materiale necesare studiului (texte, cărți etc.)

tm3_3_5 Servicii administrative (înscrieri, formulare)

tm3_3_6 Servicii de consiliere

tm3_4 Cum apreciați competențele dvs. digitale, în comparație cu cele necesare 

pentru programul de studii?

1 Absolut suficiente

2

3

4

5 Deloc suficiente

6 Nu e cazul

Cu cine locuiți în timpul perioadei de studii din acest semestru 

universitar (de luni până vineri)?

Sunt posibile mai multe alegeri

v4_1_1 Părinți/tutori (sau bunici, unchi, mătuși sau asemenea)

v4_1_2 Partener(ă)/Soț(ie)

v4_1_3 Copilul/copiii mei sau copilul/copiii partenerului 

v4_1_4

Altă persoană, nemenționată mai sus (studenți, prieteni, frați/surori, etc)

v4_1_5 Locuiesc singur(ă) 

Mergi la v4_3, dacă v4_1_1 = 1.

Mergi la v4_2 dacă v4_1_1= 0.

v4_2

[Doar studenții care nu locuiesc cu părinții/tutorii (sau bunici, unchi, 

mătuși sau asemenea, cf.v4_1)]  Locuiți la un cămin studențesc? 

1 Da 

0 Nu 

Într-o zi obișnuită, cât timp vă ia pentru a ajunge de acasă până la 

facultate, în semestrul universitar în curs?

”Acasă” se referă la locul în care locuiți pe perioada cursurilor (de luni 

până vineri).

Doar dus

v4_3 [numar de caractere]

minute, în medie.

v4_4

Aveți un loc de muncă plătit în timpul perioadei de studii din acest 

semestru universitar?
Vă rugăm să luați în considerare inclusiv internhip-ul plătit și angajarea pe cont 

propriu (activități independente)

1 Da, lucrez pe parcursul întregului semestru universitar;

2 Da, lucrez din când în când în timpul semestrului universitar

3 Nu, nu lucrez în timpul semestrului universitar

Mergi la v4_5 dacă v4_4 = 1 sau v4_4 = 2.

Mergi la  v4_9 dacă v4_4 = 3.

 [Doar studenții care lucrează pe timpul semestrului universitar,  cf.v4_4] 

Câte ore lucrați la locul dvs. de muncă, pe parcursul unei săptămâni 

obișnuite, în perioada de studii din acest semestru universitar? 

v4_5 ore/săptămână_________________________



 [Doar studenții care lucrează pe timpul semestrului universitar, cf.v4_4]  În 

ce măsură următoarele afirmații descriu situația dumneavoastră? 

Vă rugăm să vă referiți la locul dvs de muncă plătit din semestrul 

universitar în curs.

1 Foarte mare măsură

2

3

4

5 Deloc

v4_6_1 Lucrez pentru a mă întreține 

v4_6_2 Lucrez pentru a acumula experiență pe piața muncii

v4_6_3 Fără locul de muncă, nu aș putea să îmi permit să fiu student

v4_6_4

Lucrez pentru că trebuie să sprijin financiar alte persoane (copii, partener, 

părinți etc.)

v4_6_5

Lucrez pentru a-mi permite alte lucruri pe care altfel nu mi le-aș putea 

cumpăra

v4_7

  [Doar studenții care lucrează pe timpul semestrului universitar, 

cf.v4_4] Cât de strânsă este legătura dintre activitatea de la locul dvs. de 

muncă și conținutul programului de studii urmat? 

Vă rugăm să vă referiți la locul dvs de muncă din semestrul universitar în 

curs.

1 Foarte strânsă

2

3

4

5 Nu au legătură

v4_8

 [Doar studenții care lucrează pe timpul semestrului universitar, cf.v4_4] 

Care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine situația 

dumneavoastră? 

1 Mă consider în primul rând student/ă și lucrez în același timp

2 Mă consider în primul rând angajat/ă și studiez în același timp

v4_9

Ați avut (un) loc(uri) de muncă plătit(e) pe perioada vacanței, în ultimele 

12 luni?
Vă rugăm să luați în calcul și stagiile de internship (practică) plătite

1 Da

0 Nu

Cât de importante sunt computerele, instrumentele și dispozitivele 

digitale pentru...

1 Foarte importante

2

3

4

5 Deloc importante

tm3_5_1 … studiile dvs.?

tm3_5_2 … viața dvs. de zi cu zi?

tm3_5_3
… [Doar dacă a indicat un loc de muncă la v4_4 (codul 1 sau 2)]  locul dvs. 

de muncă actual?

Ce tip de ajutor financiar primiți cu regularitate de la familie și/sau 

partener(ă)?

Familia de origine : părinții, frații/surorile, rudele dvs.

Bani cash/transferuri bancare : orice sume de bani folosite pentru trai sau 

studii (inclusiv taxe universitare)

Facturi  plătite direct (bani transferați direct din contul 

familiei/partenerului în contul furnizorului, și care nu trec prin contul dvs.) 

pot fi: chirie, electricitate, gaze, taxe la facultate/costuri școlarizare, 

factură telefon, abonamente, transport sau echivalente.

Ajutorul în natură  poate fi: cazare gratuită, mâncare, îmbrăcăminte, 

telefon, folosirea autoturismului, sau bunuri similare oferite de 

familie/partener.

Selectați toate variantele care se aplică.

1 ...îmi oferă cu regularitate bani 

2 ...îmi plătește direct și cu regularitate facturi

3 ...îmi oferă cu regularitate ajutor în natură

4

...nu primesc acest tip de sprijin din partea familiei sau a partenerului/ei



v4_10_1 Familia de origine: părinții, frații/surorile, rudele dvs.

v4_10_2 Partenerul/partenera actual(ă) (fără plăți de la foști parteneri/e)

Cât cheltuiți lunar, în medie, în acest semestru universitar, pentru fiecare 

din elementele menţionate mai jos?

[Dacă au fost indicate la 4.10]  Ați indicat faptul că alte persoane vă 

plătesc direct facturile, și/sau că primiți în mod regulat ajutor în natură. 

Vă rugăm să introduceți suma aproximativă totală a acestora, în a doua 

coloană.

[Dacă au fost indicate la 4.10] Vă rugăm, încercați să estimați doar 

costurile pe care familia dvs le plătește în plus, pentru dvs (de exemplu, 

pentru hrană). Dacă părinții ar închiria un apartament, fără ca dvs să 

locuiți cu ei, nu ar plăti o chirie suplimentară pentru dvs (deci introduceți 

0), dar poate consumați curent electric în plus, sau alte cheltuieli.

[Dacă au fost indicate la 4.10]  Vă rugăm să estimați costul pe care îl 

plătiți doar dvs, și introduceți în a doua coloană doar costul suplimentar 

pe care partenerul îl plătește în plus , pentru dvs. De ex: dacă dvs. în cuplu 

împărțiți costurile de întreținere, introduceți doar partea dvs în prima 

coloană și 0 în a doua coloană. Dacă partenerul dvs plătește costurile de 

întreținere integral, introduceți 0 în prima coloană și partea plătită de 

partener în a doua coloană.

Dacă alte persoane (copii, părinți, partener) sunt dependente financiar de 

dvs., vă rugăm să le considerați ca făcând parte din costurile dvs (de ex: 

dacă plătiți hrana și pentru copilul dvs, introduceți suma totală pentru 

amândoi). Adăugați ”0”, dacă nu ați cheltuit deloc bani pentru un anumit 

tip de cheltuieli. Un semestru= 6 luni.

Plătite personal (din veniturile de care dispuneți)

[Dacă au fost indicate la 4.10]  Plătite de alții, direct, pentru mine (facturi 

sau în natură)

Taxe de școlarizare sau alte taxe, plătite per semestru

pe semestru

v4_11_11cas

h/tik Taxe de școlarizare universitare

v4_11_12cas

h/tik Alte taxe universitare (de ex: de înscriere/administrative)

v4_11_13cas

h/tik

Alte costuri legate de studii (de ex: vizite de teren, cărți, xerox, meditații 

private, cotizații la asociații studențești etc)

Cheltuieli regulate lunare, în timpul semestrului universitar în curs

pe lună

v4_11_1cash

/tik

(Partea mea de) întreținere (chirie/rata la casă, inclusiv utilități, apă, 

electricitate etc.)

v4_11_2cash

/tik Mâncare

v4_11_3cash

/tik Transport

v4_11_4cash

/tik Comunicaţii (telefon, internet etc)

v4_11_5cash

/tik Sănătate (de ex: medicamente, asigurare medicală)

v4_11_6cash

/tik Îngrijire copii

v4_11_7cash

/tik Plată datorii (cu excepția creditului pentru casă)

v4_11_8cash

/tik Activități sociale şi de timp liber

v4_11_9cash

/tik

Alte cheltuieli obişnuite de întreținere (îmbrăcăminte, produse de îngrijire, 

țigări, animale de companie, asigurări - cu excepția celor medicale, pensia 

alimentară)

v4_11_10cas

h/tik Cheltuieli totale lunare [calculate automat]

[Dacă alții plătesc direct taxele școlare, așa cum este indicat la 4.11_11] 

Cine vă plătește taxele de școlarizare?

Sunt posibile mai multe alegeri

v4_12_1 Părinți/tutori (sau bunici, unchi, mătuși sau asemenea)

v4_12_2 Partener(ă)/Soț(ie)

v4_12_3 Angajatorul

v4_12_4 Fundație/ONG

v4_12_5 Altcineva

Vă rugăm să menționați dacă beneficiați de una sau mai multe dintre 

următoarele forme de sprijin pentru studii, din surse publice, pentru 

semestrul universitar în curs? 

Sunt posibile mai multe alegeri



v4_13_1 Da, loc finanțat de la buget

v4_13_2 Da, bursă de merit

v4_13_3 Da, bursă socială

v4_13_4 Da, bursă de excelență/performanță/Meritul Olimpic

v4_13_5 Da, altă bursă publică din România

v4_13_6

Da, credit de finanțare a studiilor, cu dobândă subvenționată de stat, din 

România

v4_13_8 Da, bursă/grant/ împrumut din altă țară

v4_13_9 Nu, niciuna din cele de mai sus

Vă finanțați (parțial) costurile de trai sau de studiu din acest semestru 

universitar din economiile realizate anterior?

Sunt posibile mai multe alegeri

v4_14_1

Da, din economii de la un loc de muncă anterior (ex: din timpul vacanțelor)

v4_14_2

Da, din alte economii (ex: moștenire, cadouri în bani, venituri din capital, 

vânzări, premii)

v4_14_3 Nu

Care este suma medie lunară, de care dispuneți cash sau prin transfer 

bancar, din următoarele surse, pe parcursul semestrului universitar 

curent?

”Banii de care dispuneți” se referă la banii destinați consumului lunar, 

indiferent de momentul când i-ați obținut. Facturile plătite direct pentru 

dvs. sau ajutorul în natură nu sunt ”disponibile pentru dvs” și nu ar trebui 

incluse aici.

Valoare medie (lei)

pe lună

v4_15_1a

[Dacă au fost indicate la v4_10_1 ] De la familia de origine: cash sau 

transferuri în contul meu bancar

v4_15_1b

[Dacă au fost indicate la v4_10_2]  De la partener/soț/soție: cash sau 

transferuri în contul meu bancar

v4_15_2a [Dacă au fost indicate la v4_13_2] Bursa de merit

v4_15_2b [Dacă au fost indicate la v4_13_3] Bursa socială

v4_15_2c [Dacă au fost indicate la v4_13_4]  Bursa de excelență/performanță/Meritul Olimpic

v4_15_3a [Dacă au fost indicate la v4_13_5] Altă bursă publică din România

v4_15_3b [Dacă au fost indicate la v4_13_6]  Creditul de finanțare a studiilor, cu dobândă subvenționată de stat, din România

v4_15_5 [Dacă au fost indicate la v4_13_7] Bursa/grantul/împrumutul din altă țară

v4_15_6

[Dacă v4_4 = 1 sau 2] Salariul net obținut la locul de muncă, în timpul 

acestui semestru universitar

v4_15_7a

[Dacă au fost indicate la v4_14_1]  Economii de la locuri de muncă 

anterioare, utilizate pentru trai/studiu, în semestrul universitar în curs

v4_15_7b

[Dacă au fost indicate la v4_14_2]  Economii din alte surse (nu locuri de 

muncă anterioare), utilizate pentru trai/studiu în semestrul universitar în 

curs

v4_15_8 Alte surse publice (alocaţie/indemnizaţie pentru copil, pensie etc)

v4_15_9a

Alte venituri (rambursabile sau nu) din surse private (de ex: pensie 

alimentară, bursă privată, venituri din capital, proprietăți, vânzări 

ocazionale, cadouri, credite, împrumuturi private)

v4_15_10 Total [calculate automat]

v4_16 În ce măsură întâmpinați dificultăți financiare în prezent? 

1 Foarte mare

2

3

4

5 Deloc

v4_17

Ați avea cum să acoperiți o cheltuială neașteptată, dar necesară de 1300 

lei?

O singură alegere

1 Da, as putea să plătesc din resursele proprii

2 Nu, dar altcineva (părinți, rude, partener(ă) etc.) ar putea plăti pentru mine

3 Nu, nu mi-aș permite să plătesc din propriile resurse și nimeni nu ar putea să plătească pentru mine

Ați făcut internship-uri/stagii de practică (de cel puțin o săptămână, 

obligatorii sau voluntar) de când ați intrat pentru prima dată în 

învățământul superior?



Internship: scopul principal este de a câștiga experiență practică pe piața 

muncii. Excludeți cursurile practice sau exercițiile de laborator de la 

facultate

Sunt posibile mai multe alegeri

v4_18_1 Da, unul sau mai multe, în țară

v4_18_2 Da, unul sau mai multe, în afara țării

v4_18_3 Nu

Mergi la v4_19 dacă v4_18_1 = 1.

Mergi la v5_1 dacă (v4_18_1 = 0 și v4_18_2 = 1).

Mergi la v5_6 dacă v4_18_3 = 1.

v4_19

[Dacă internshipul a fost realizat în țară]  Internship-ul/stagiul de 

practică cel mai recent pe care l-ați făcut în țară a fost…

O singură alegere

1 Obligatoriu (parte din curriculum)

2 Voluntar (nu a fost parte din curriculum)

v4_20

[Dacă internshipul a fost realizat în țară, la v4_18 ] Cel mai recent 

internship/stagiu de practică pe care l-ați făcut în țară a fost plătit sau 

neplătit?

O singură alegere

1 Plătit

2 Neplătit

v5_1 [Dacă a fost indicat internshipul în afara țării la v4_18 ] În cadrul căruia 

dintre următoarele programe a fost organizat internship-ul/stagiul de 

practică din afara țării:

O singură alegere

1 Erasmus (+)

2 Alte programe europene (de ex.: CEEPUS, altele) 

3 Alte programe (naţionale, regionale) 

4 Organizat independent, în afara vreunui program

v5_2

[Dacă a fost indicat internshipul în afara țării la v4_18]  Internship-

ul/stagiul de practică cel mai recent pe care l-ați făcut în afara țării a 

fost...

O singură alegere

1 Obligatoriu (parte din curriculum)

2 Voluntar (nu a fost parte din curriculum)

v5_3

[Dacă a fost indicat internshipul în afara țării la v4_18] Cel mai recent 

internship/stagiu de practică pe care l-ați făcut în afara țării a fost plătit 

sau neplătit?

O singură alegere

1 Plătit

2 Neplătit

[Dacă a fost indicat internshipul în afara țării la v4_18]  În timpul cărui 

program de studii ați făcut internship-ul/stagiul de practică cel mai 

recent în afara țării?

Sunt posibile mai multe alegeri

v5_4_1 Programul actual de studii

v5_4_3 Un program de licență anterior/diferit (ISCED 6)

v5_4_5 Un program de master anterior/diferit (ISCED 7)

v5_4_6

Un program de licență și master integrat (peste 3 ani, ISCED 7) 

anterior/diferit

v5_4_8 Un program de doctorat anterior/diferit (ISCED 8)

v5_4_9 Alt program de studii anterior/diferit

v5_4_10 În afara oricărui program de studii

v5_5

[Dacă a fost indicat internshipul în afara țării la v4_18] V-a fost 

recunoscut internship-ul/stagiul de practică cel mai recent efectuat în 

afara țării, sub forma creditelor ECTS, în cadrul programului de studii 

actual din România?

1 Da

2 Nu

3 Nu știu (încă)



v5_6

Ați participat vreodată, temporar, la un program de studii în străinătate, 

de când ați intrat pentru prima dată în învățământul superior din 

România (de ex: un semestru în străinătate)?

străinătate= în afara României

Excludeți, vă rugăm, programele de studii desfășurate integral în 

străinătate.

O singură alegere

1 Da

0 Nu

Mergi la v5_7 dacă v5_6 = 1.

Mergi la v5_10 dacă v5_6 = 0.

Următoarele întrebări se referă la perioadele temporare de studiu în 

străinătate. 

Dacă ați urmat mai multe programe de acest fel, vă rugăm să vă referiți la 

cel mai recent dintre ele atunci când răspundeți la întrebări

v5_7

[Doar studenții care au participat la un program de studii temporare în 

străinătate, cf.v5_6] În cadrul căruia dintre următoarele programe au 

fost organizat stagiul din străinătate?

O singură alegere

1 Erasmus (+)

2 Alte programe europene (de ex.: CEEPUS, altele) 

3 Alte programe (naţionale, regionale) 

4 Organizat independent, în afara unui program

[ Doar studenții care au participat la un program de studii temporare în 

străinătate, cf.v5_6]  În timpul cărui program de studii din România ați 

studiat (temporar) în străinătate?

Sunt posibile mai multe alegeri.

v5_8_1 Programul actual de studii

v5_8_3 Un program de licență anterior/diferit (ISCED 6)

v5_8_5 Un program de master anterior/diferit (ISCED 7)

v5_8_6

Un program de licență și master integrat (peste 3 ani, ISCED 7) 

anterior/diferit

v5_8_8 Un program de doctorat anterior/diferit (ISCED 8)

v5_8_9 Alt program de studii anterior/diferit

v5_9

[Doar studenții care au participat la un program de studii temporare în 

străinătate, cf.v5_6]  V-au fost recunoscute de către universitatea din 

România creditele (ECTS, competențe, certificate) obținute în urma celui 

mai recent stagiu de studii din străinătate? 

O singură alegere

1 Da, toate creditele au fost recunoscute 

2 Da, creditele obţinute au fost parţial recunoscute 

3 Nu, niciunul din creditele obţinute nu a fost recunoscut

4 N-am acumulat niciun credit pentru studiile urmate în străinătate

5 Nu ştiu (încă) 

v5_10

[Doar studenții care NU au participat încă la un program de studii 

temporare în străinătate, cf.v5_6]  Gândindu-vă cu atenție la stagiile de 

studii în străinătate: cum ați descrie cel mai bine intențiile 

dumneavoastră?

O singură alegere

1 În prezent pregătesc o plecare temporară pentru studii în străinătate.

2 Nu am făcut niciun aranjament, dar intenționez să plec temporar în străinătate pentru studii.

3 Nu intenționez să plec temporar în străinătate pentru studii.

În ce măsură următoarele aspecte sunt sau au fost impedimente pentru 

dumneavoastră, în participarea la studii în străinătate? 



Dacă ați fost înscris la un program de studii în străinătate, vă rugăm să 

menționați care din următoarele aspecte au fost impedimente pentru 

dumneavoastră în etapa de planificare și cea de implementare a stagiului 

în afara țării. Dacă nu ați fost înscris la studii în afara țării, atunci vă 

rugăm să specificați care din următoarele aspecte vă descurajează să 

studiați în afară:

1 Un mare obstacol

2

3

4

5 Niciun obstacol

v5_11_1 Competențe de limbi străine insuficiente 

v5_11_2

Informații insuficiente de la instituția de învățământ superior la care 

studiez

v5_11_3 Separarea de partener, copil/ copii

v5_11_4 Separarea de cercul social (prieteni, părinți, etc.)

v5_11_5 Efort financiar suplimentar

v5_11_6 Pierderea locului de muncă plătit

v5_11_7 Lipsa de motivație

v5_11_8 Beneficiu scăzut pentru studiile urmate în țară

v5_11_9 Dificultăți de integrare a studiilor urmate în străinătate în structura programului de studiu din țară

v5_11_10 Probleme privind recunoașterea rezultatelor obținute în alte țări

v5_11_11

Probleme privind reglementările de acces în țara vizată (viză, permis de 

ședere)

v5_11_12 Restricțiile de admitere în programele de mobilitate (de ex: notele)

v5_11_13 Probleme de sănătate/dizabilități

v5_11_14 Restricțiile de călătorie temporare, globale sau locale

Ați fost vreodată în străinătate pentru alte activități legate de studii?

Sunt posibile mai multe alegeri.

v5_12_1 Da, pentru cercetare/activitate de teren

v5_12_2 Da, pentru o Școală de vară/iarnă

v5_12_3 Da, pentru un curs de limbi străine

v5_12_4 Da, pentru altă activitate

v5_12_5 Nu

Data nașterii:

v6_1month Luna

v6_1year Anul

v6_2 Sexul dumneavoastră:

1 Feminin

2 Masculin

3 Altul

4 Prefer să nu mă încadrez în categoriile de mai sus

Mergi la v6_3 daca v6_2 = 4.

Mergi la v6_4 daca v6_2 < 4.

[Studenții care preferă să nu se încadreze în cele două categorii] Pentru a 

putea compara statistic datele sondajului cu statisticile oficiale despre 

studenți, v-am fi recunoscători dacă ne-ați oferi următoarea informație. 

Anonimitatea dvs este asigurată.

v6_3 Care este sexul cu care sunteți înregistrat(ă) oficial la facultate?

O singură alegere

1 Feminin

2 Masculin

 În ce țară v-ați născut dumneavoastră și părinții dumneavoastră (sau 

persoanele care v-au crescut)? 

Vă rugăm să vă referiți la granițele naționale actuale.

v6_4self Dumneavoastră _________________________

[vezi lista de tari]

v6_4self_dk

Nu știu în ce țară m-am născut

v6_4mother

Mama/Tutoarea _________________________

[vezi lista de tari]

v6_4mother

_dk Nu știu în ce țară s-a născut mama/tutoarea mea



v6_4father Tatăl/Tutorele  _________________________

[vezi lista de tari]

v6_4father_

dk Nu știu în ce țară s-a născut tatăl/tutorele meu

Dumneavoastră și părinții (sau cei care v-au crescut) aveți cetățenie 

română?

1 Da

2 Nu

3 Nu știu

v6_5self Dumneavoastră

v6_5mother Mama/tutoarea dvs.

v6_5father Tatăl/tutorele dvs.

[Doar studenții care nu s-au născut în România, cf. v4_6self]  Când ați 

intrat în România, ați căutat protecție/azil, ca refugiat?

Un refugiat este persoana care nu poate sau nu vrea să se întoarcă în țara 

de origine, din cauza unei temeri întemeiate de a fi persecutat din motive 

de rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup social sau 

opinii politice (Definiția din 1951 a Convenției Națiunilor Unite privind 

Statutul Refugiaților).

O singură alegere

1 Da

2 Nu

3 Prefer să nu răspund

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care tatăl și mama (tutorele și 

tutoarea) dumneavoastră l-au absolvit?   

O singură alegere

1 Școala generală (ISCED 0-2)

2 Liceu  (ISCED 3)

3 Școală post-liceală (ISCED 4)

4 Colegiu (studii universitare de scurtă durată) (ISCED 5) 

5 Licență (ISCED 6)

6 Licență și master integrat (studii universitare de lungă durată)/Masterat  (ISCED 7)

7 Doctorat  (ISCED 8)

8 Nu știu  

v6_7_1 Mama/Tutoarea

v6_7_2 Tata/Tutorele

v6_8

Comparativ cu alte familii, cât de înstăriți considerați că sunt 

părinții/tutorii dvs.?

Dacă unul sau ambii părinți sunt decedați, vă rugăm să vă referiți la 

situația lor financiară cea mai recentă.

Dacă părinții/tutorii sunt despărțiți/divorțați, încercați să estimați (în 

medie), situația financiară a părinților/celor care v-au crescut.

O singură alegere

1 Foarte înstăriți

2 Oarecum întăriți

3 Mediu

4 Nu prea înstăriți

5 Deloc înstăriți

v6_9 Aveți copii? 

O singură alegere

1 Da

v6_9number

[X] copii.

0 Nu

Mergi la v6_10 dacă v6_9 = 1.

Mergi la v6_12 dacă v6_9 = 0.

[Doar studenții care au copii]  Câți ani are cel mai mic dintre copiii 

dumneavoastră?

v6_10 [XXX] ani



[Doar studenții care au copii] Câte ore alocați pentru îngrijirea copiilor, 

într-o săptămână obișnuită, în timpul semestrului universitar în curs?

Îngrijirea copiilor se referă la activități de îngrijire destinate copiilor (de 

ex.: hrănire, joacă).

v6_11 Îngrijire: [XXX] ore/săptămână

v6_12 În general, cum este starea dvs. de sănătate? 

O singură alegere

1 Foarte bună

2 Bună

3 Medie

4 Proastă 

5 Foarte proastă

Vă rugăm să precizați dacă aveți vreo dizabilitate, deficiență, problemă 

de sănătate pe termen lung, alte limitări de natură funcțională sau 

tulburări de învățare.

”Problema de sănătate pe termen lung” se referă la o problemă de 

sănătate care a durat sau e de așteptat să dureze cel puțin 6 luni.

Sunt posibile mai multe alegeri.

v6_13_1 Da, boală fizică cronică

v6_13_2 Da, problemă de sănătate mentală

v6_13_3 Da, probleme locomotorii

v6_13_4 Da, probleme senzoriale (de ex.: de vedere sau auz) 

v6_13_5 Da, tulburări de învățare (de ex.: dislexie) 

v6_13_6

Da, alte probleme de sănătate care se manifestă pe termen lung /limitări 

funcționale/deficiențe/etc.

v6_13_7 Nu

Întrebările următoare se adresează studenților cu dizabilități, boli fizice 

cronice, probleme de sănătate mentală, tulburări de învățare sau alte 

probleme de sănătate/limitări funcționale pe termen lung.

Pentru a reduce mărimea textului, folosim termenul de ”deficiență”, ca un 

termen generic. Sperăm să înțelegeți acastă decizie, chiar dacă preferați 

să folosiți un alt termen.

[Doar studenții care un indicat o deficiență la v6_13 ] În ultimele 6 luni, în 

ce măsură problemele de sănătate avute au reprezentat un obstacol în:

1 Un obstacol foarte serios

2 Un obstacol, dar nu atât de serios

3 Niciun obstacol

v6_14_1 ... urmarea studiilor? 

v6_14_2 ...realizarea activităților de zi cu zi

v6_15

[Doar studenții care un indicat o deficiență (la v6_13) dar care nu este un 

obstacol foarte serios în urmarea studiilor (la v6_14),]  Vă rugăm să vă 

gândiți la obstacolele pe care le întâmpinați pe parcursul studiilor din 

cauza deficiențelor dvs. . Cum evaluați sprijinul public și instituțional pe 

care îl primiți pentru a depăși aceste obstacole?

1 Pe deplin suficient

2

3

4

5 Total insuficient

6 Nu am nevoie/nu vreau sprijin

[Doar studenții care au indicat o problemă mentală la v6_13_2 (codul 1), 

și un obstacol foarte serios la v6_14_1 (codul 1)]  Vă rugăm să specificați 

problema/problemele de sănătate mentală pe care le aveți - indiferent 

dacă sunt diagnosticate medical sau nu.

Sunt posibile mai multe alegeri.

tm1_4_1 Tulburare de anxietate

tm1_4_2 Depresie

tm1_4_3 Tulburare de alimentație

tm1_4_4 Tulburare de personalitate



tm1_4_5 Tulburare de atenție și hiperactivitate

tm1_4_6 Psihoză

tm1_4_7 Dependență cronică

tm1_4_8 Altă problemă de sănătate mentală

tm1_4_9 Nu doresc să menționez care este problema de sănătate mentală

tm1_5

[Doar studenții care au indicat o problemă mentală la v6_13_2 (codul 1), 

și un obstacol foarte serios la v6_14_1 (codul 1)] Problema dvs. de 

sănătate mentală a fost diagnosticată de un cadru medical 

(psihoterapeut, psihiatru, neurolog)?

1 Da și urmez un tratament pentru asta

2 Da și nu urmez un tratament pentru asta

3 Nu

Vă rugăm să indicați, pentru fiecare dintre cele 5 afirmații de mai jos, 

care variantă descrie cel mai bine cum v-ați simțit în ultimele 2 

săptămâni.

În ultimele 2 săptămâni...

1 Tot timpul

2 În cea mai mare parte a timpului

3 Mai mult de jumătate din timp

4 Mai puțin de jumătate din timp

5 Uneori

6 Absolut deloc

tm1_6_1 ...m-am simțit vesel și cu voie bună

tm1_6_2 ...m-am simțit calm și relaxat

tm1_6_3 ...m-am simțit activ și energic

tm1_6_4 ...m-am trezit plin de viață și odihnit

tm1_6_5
...viața mea de zi cu zi a fost plină de lucruri care îmi trezesc interesul

Cât de des vă simțiți izolat...

1 Tot timpul

2

3

4

5 Niciodată

tm1_7_1 ...de colegii de facultate

tm1_7_2 ...de familie/partener

tm1_7_3 ...de prieteni

tm1_7_4 ...de ceilalți, în general

Cât de în siguranță vă simțiți atunci când mergeți singur(ă) prin 

întuneric...

1 Foarte în siguranță

2

3

4

5 Deloc în siguranță

tm4_1_1 ...în cartierul dvs.?

tm4_1_2 ...prin spațiile facultății?

V-ați simțit vreodată discriminat, în contextul studiilor universitare, din 

cauza...

Sunt posibile mai multe alegeri.

1 Da, de către colegii de facultate

2 Da, de către profesori

3 Da, de alte persoane din cadrul facultății

4 Nu

tm4_2_1 ...culorii pielii?

tm4_2_2 ...originii/naționalității?

tm4_2_3 ...religiei?

tm4_2_4 ...genului?

tm4_2_5 ...sexualității?

tm4_2_6 ...vârstei?

tm4_2_7 ...greutății corporale?

tm4_2_8 ...vreunei deficiențe?

tm4_2_9 ...sănătății mentale?

tm4_2_10 ...veniturilor?

tm4_2_11 ...educației părinților?

Din cauza a cine ești, ți s-a întâmplat, în contextul studiilor universitare, 

să...



1 Da, de multe ori în ultimul an

2 Da, o dată sau de două ori în ultimul an

3 Da, dar nu în ultimul an

4 Niciodată

tm4_3_1 ...auzi, vezi, sau citești cum glumesc sau râd ceilalți de tine?

tm4_3_2
...fii tratat ca și cum ai fi neprietenos, nefolositor sau nepoliticos?

tm4_3_3 ...fii jignit sau să auzi/vezi cum îți este insultată identitatea?

tm4_3_4 ...fii tratat ca și cum ceilalți s-ar teme de tine?

tm4_3_5 ...fii fixat cu privirea sau arătat cu degetul?

tm4_3_6
...fii atenționat că ar trebui să gândești, să te comporți sau să arăți mai 

mult ca ceilalți?

tm4_3_7
...auzi spunându-se că tu sau oamenii ca tine nu aparțineți grupului?

tm4_3_8
...fii întrebat lucruri nepotrivite, jignitoare sau mult prea personale?

tm4_3_9
...fii tratat ca și cum ai fi mai puțin inteligent sau capabil decât ceilalți?

tm4_3_10
...fii expus la atenție sexuală nedorită (de ex.: comentarii, atingeri nedorite 

sau săruturi)?

tm4_3_11 ...fii supus violenței fizice?


