RAPORT
privind evaluarea satisfacţiei studenţilor
al facultăţii „Finanţe”
Noiembrie 2016
În vederea realizării obiectivelor managementului calităţii privind evaluarea satisfacţiei
studenţilor în cadrul facultăţii „Finanţe”, în perioada octombrie-noiembrie 2016, au fost
distribuite formulare C.S.S 8.2.1/1 către 250 studenţi, ciclul I Licenţa, ceea ce reprezintă
aproximativ 38.6%.
În cadrul Obiectivelor Calităţii al ASEM si a Facultăţii Finanţe - indicatorul măsurabil de
evaluarea satisfacţiei studenţilor a fost stabilit la nivelul - minimum 80%, iar în urma procesării
chestionarelor în anul 2016 s-a înregistrat respectarea obiectivului, mărimea indicatorului fiind
84.08 % în creştere cu 1.06 % faţă de 83.02% în 2015.
În general, la întrebările din chestionar s-au înregistrat variaţii mici, încadrate în
intervalul 0,5-2%, comparativ cu anul precedent. Sub nivelul satisfacţiei de minimum 80% sunt
2 poziţii din 21 de întrebări din chestionar, faţă de 6 poziţii în 2015.
În vederea realizării raportului, întrebările din chestionar au fost repartizate pe grupe
relativ omogene şi anume:
I.

În ceea ce priveşte „Nivelul satisfacţiei privind condiţiile generale create în
ASEM” din datele tabelului 1, observăm că în medie la:

- în ASEM sunt create condiţii necesare (1)
- resursele informaţionale din ASEM imi satisfac
nevoile de formare (12)
- condiţiile materiale din ASEM permit
desfăşurarea adecvată (13)
- condiţiile din căminele studenţeşti sunt
acceptabile (14)

2011 2012 2013 2014
94,42 93,47 90,31 90,12

2015 2016
91.84 90.70

94,19 89,02 87,97 89,57

89.8

95,58

90,63 91,22

89.88 90.93

65,25 72,95 61,88 61,02

68.39 63.49

90,1

90.47

Privite prin prisma limitei minime de satisfacţie stabilit de facultatea „Finanţe” observăm că,
primele 3 poziţii înregistrează un nivel de peste 90% cu variaţii nesemnificative de 1-1,5% faţă
de anul 2015. Sub nivelul critic şi în scădere cu 4,9% faţă de anul precedent se află poziţia Condiţiile din căminele studenţeşti sunt acceptabile – care reprezintă 63,49%.

Nivelul satisfacţiei privind organizarea de către decanat a procesului de
învăţământ şi atitudinea cadrelor didactice.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
- cadrele didactice au o atitudine binevoitoare
faţă de studenţi (3)
82,79 80,3 79,5
81
81,4 83.02
- decanul are o atitudine respectoasă faţă de
mine (8)
90,93 88,6 84,2
88,2
88,4 88.60
- problemele care au apărut au fost soluţionate
cu promptitudine de curatorul grupei (9)
76,51 78,2 74,5
74
76,9 83.49
- orarul orelor este stabilit corect (10)
85,45 84,92 81,25 84,63
84
86.42
II.

La acest capitol, observăm că la trei poziţii, indicatorii au înregistrat variaţii de 0,2-6%.
Pentru prima data se înregistrează creşterea nivelului satisfacției la poziţia - Problemele care au
apărut au fost soluţionate cu promptitudine de curatorul grupei, fiind de 83,49% în creştere cu
6p.p.. şi se datorează eforturilor continue ale Facultăţii Finanţe de îmbunătăţirea activităţii
îndrumătorilor grupelor şi a monitorizării permanente din partea şefilor de catedra.

Nivelul satisfacţiei privind activitatea didactică şi evaluarea performanţelor
2011 2012 2013 2014 2015 2016
- modul de organizare şi conţinutul orelor mă
motivează să învăţ (4)
76,74 78,32 74,45 74,46 79.06 81.40
- evaluarea performanţelor mele este corectă (5) 79,53 81,89 80,08 80,63 81.96 82.33
- cursurile îmi satisfac nevoile de formare
profesională (2)
84,19 85,25 81,17 83,14 82.12 86.51
- organizarea procesului de învăţământ permite
să-mi aleg discipline de studiu adecvate (11)
79,53 80,47 75,29 78,43 80.08 80.93
III.

În cadrul acestui grup de întrebări, indicatorii înregistrează variaţii de 0,9-4% la fiecare
poziţie faţă de anul precedent. Poziţie - Modul de organizare şi conţinutul orelor mă motivează
să învăţ, fiind în creştere cu circa 2,34% a depăşit, pentru prima data, nivelul minim de 80%,
constituind 81,40%.
Un alt indicator - Organizarea procesului de învăţământ permite să-mi aleg discipline de
studiu adecvate, este in creştere de 0,8%, fiind de 80,93%

Nivelul satisfacţiei privind procesul educaţional şi activităţile extra-curiculare
2011 2012 2013 2014 2015 2016
- activităţile extra-didactice contribuie la
dezvoltarea mea profesională (15)
80,24 80,14 75,31 76,71 80.47 80.93
- sunt implicat activ în activităţile
78,59 78,7 68,8
70 72.8 77.44
desfăşurate în ASEM (16)
- procesul educaţional din ASEM este
bine organizat (17)
87,38 84,1 81,3 83,3
83 82.79
- activităţile organizaţiilor studenţeşti sunt
utile (20)
84,19 84,04 75,7 78,8 77.96 83.49
IV.

În acest grup de întrebări observăm variaţii mărimii indicatorilor cu circa 0,5-3% faţă de
anul precedent la toate întrebările chestionate. Sub nivel critic rămâne doar o poziţie:
- Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM – creşte cu 4,64%;
La întrebare - Activităţile organizaţiilor studenţeşti sunt utile – s-a înregistrat o creştere de
5,53%, ceea ce a condus la depăşirea nivelului minim, fiind de 83,49%

V.

Nivelul satisfacţiei privind formarea profesională
2011

- mă simt responsabil pentru formarea mea
profesională (6)
- relaţiile mele cu colegi sunt constructive (7)
- cu competenţele formate în ASEM cred că o
să mă angajez la serviciu (18)
- competenţele formate în ASEM cred că o să
contribuie la obţinerea succesului într-o
afacere (19)

2012

2013

2014

2015

2016

93,72 94,21 92,89 92,86 95,14 95.12
91,4 90,77 88,75 90,12
92
88.14
78,59 82,16 74,45 76,86 77,96 80.00

85,81

80,1

78,8

80,2

82,5

81.86

Privite din punct de vedere al dinamicii faţă de anul precedent, la toate poziţiile,
constatăm creşterea nivelului satisfacţiei cu 0,02-2 %. Totodată, şi la poziţie - Cu competenţele
formate în ASEM cred că o să mă angajez la serviciu se înregistrează creştere cu 2,04% faţă de
anul precedent, stabilindu-se la nivelul pragului minim de 80%
VI.

Nivelul general al satisfacţiei
2011

- sunt mândru că învăţ în ASEM (21)
- nivelul general al satisfacţiei

2012

2013

2014

2015

2016

95,35 92,59 85,31 88,86 89,02 87.67
84,78 84,15

80,1 81,62 83,02 84.08

Poziţia - Sunt mândru că învăţ în ASEM – este 89,02%, in descreştere cu 1,35% faţă de
anul precedent.

De asemenea, în chestionare completate de către studenţii şi facultăţii „Finanţe” au fost
semnalate unele probleme şi propuneri, care vizează:
-

îmbunătăţirea condiţiilor de trai în cămine;
nu am avut prea multe şanse sa mă manifest;
orarul sa fie stabilit în primul schimb, de dimineaţa;
orarul ne convine perfect; nu avem nevoie de modificări;
crearea unui portal pentru studenţi care să includă cursurile, informaţiile şi activităţile
utile.

În concluzie, nivelul general de satisfacţie a studenţilor înregistrat în 2015 este de
04,08%, peste limita minimă de 80%. În vederea îmbunătăţirii calităţii şi a gradului de satisfacţie
a studenţilor în anul de învăţământ 2016-2017, este necesară analiza problemelor depistate pe 2
poziţii care, deşi în creştere, se află la nivelul sau sub limita critic şi pot fi perfecţionate.
Probleme

Nivelul

Direcţii de perfecţionare

Responsabili

1. condiţiile din căminele
studenţeşti sunt acceptabile (14)

63,49

Informarea Prorectorului pe probleme de
administrare şi gospodărie prin Demersul
Consiliului Facultăţii Finanţe

2. sunt implicat activ în activităţile
desfăşurate în ASEM (16)

77,44

Informarea prin diferite modalităţi
Elaborarea, afişarea şi difuzarea pe grupe a
planului manifestărilor ştiinţifice prevăzute de
fiecare catedra la începutul anului de studiu

Prorector
pe
probleme
de
administraţie şi
gospodărie
Decanat,
Şefii de catedră,
Curatorii,
Consiliul
studenţesc

Prodecan,
A. Baurciulu

Prezentat în cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii Finanţe din 07.12.2016
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