
 
                  În scopul realizării unei baze de date, vă adresăm rugămintea de a completa chestionarul de mai jos. 

Menționăm că informațiile pe care ni le veți furniza vor fi utilizate exclusiv în scop statistic (datele personale 

sunt protejate conform Legii 677/2001 și sunt confindențiale). De asemenea vă rugăm să ne permiteți să vă 

contactăm, în cazul în care  vom dori să vă solicităm date suplimentare privind evoluția dumneavoastră în 

carieră. 

  

CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA PERCEPȚIEI FAȚĂ DE STUDIILE DE 

DOCTORAT ȘI EVOLUȚIA PROFESIONALĂ 
  

NUMELE, inițiala tatălui, PRENUME   

Telef. fix Telef. mobil E-mail 

Scoala Doctorală 

 

Domeniu Anul absolvirii Anul confirmării 

   

ANGAJABILITATE 

Firma angajatoare/ profilul firmei  

Sunteți angajat/ă în mediu academic sau socio-economic local? DA NU 

Sunteți angajat/ă în mediu academic sau socio-economic internațional? DA NU 

Sunteți angajat/ă în mediu preuniversitar? DA                                   NU 

 

 

În momentul înmatriculării la studiile doctorale erați deja angajat/ă?  DA NU 

V-ați angajat după absolvirea studiilor doctorale (confirmarea titlului de Doctor)? DA NU 

Sunteți în căutarea unui loc de muncă? DA NU 

 

DACĂ V-AȚI ANGAJAT DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR DOCTORALE (CONFIRMAREA 

TITLULUI DE DOCTOR), LA CÂT TIMP V-AȚI ANGAJAT? 

Imediat 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni 24 luni 

      

 

 În foarte mare 

măsură 

În mare măsură Potrivit În mică măsură În foarte mică 

măsură 

Dacă sunteți angajat/ă, postul ocupat 

corespunde pregătirii dumneavoastră? 

5 4 3 2 1 

Postul actual vă asigură condiții de 

afirmare și evoluție în carieră? 
     

 

APRECIERI PRIVIND SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ                                               

 În foarte 

mare 

măsură 

În mare 

măsură 

Potrivit În mică 

măsură 

În foarte 

mică măsură 

Considerați că vă este potrivit domeniul de doctorat pe care l-ați absolvit 

din punct de vedere profesional? 

5 4 3 2 1 

Dacă ar fi să recomandați altor persoane să urmeze domeniul de doctorat 

pe care dmneavoastră l-ați studiat, în ce măsură ați face? 

5 4 3 2 1 

 

Vă rugăm să enumerați cîteva puncte tari ale domeniului de doctorat pe 

care l-ați studiat. 

 

Vă rugăm să enumerați cîteva puncte slabe ale domeniului de doctorat 

pe care l-ați studiat. 

 

 

 

 

 

 
Stimate domnule/doamnă, 



CALITATEA SERVICIILOR ACADEMICE  

 În foarte mare 

măsură 

În mare 

măsură 

Potrivit În mică 

măsură 

În foarte 

mică 

măsură 

Apreciați că asistența acordată de conducătorul de doctorat a fost 

adecvată? 

5 4 3 2 1 

Cum apreciați comunicarea cu secretariatul? 5 4 3 2 1 

Considerați că baza materială (Biblioteci și acces la baze de date 

internaționale, Laboratoare, Centre de cercetare) v-a fost de folos în 

cercetarea activităților doctorale? 

5 4 3 2 1 

Considerați că ar fi util un modul opțional de orientare în carieră 

pentru a vă fructifica mai bine abilitățile dobândite? 

5 4 3 2 1 

 

Vă considarați suficient de pregătit/ă pentru a putea concura în vederea ocupării unui loc de muncă? DA NU 

 

Dacă nu, ce credeți că trebuie îmbunătățit?  

 

 

 

Vă mulțumim și vă dorim succes în carieră! 


