
 

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 Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului 

European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date 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 DEZINSERȚIE ACADEMICĂ 

 

 

1. Date personale 

 

Nume, prenume  

Program de studii  

Denumire program studii  

Facultatea  

Anul de studiu în care are 

loc intenția de a abandona 

sistemul de învățământ 

 Promotia  Anul in care s-a prezentat la 

CCOC 

 

2. Motivele intenției de a abandona sistemul de învățământ academic 

 

Care sunt motivele care vă determină să abandonați studiile academice? 

Dificultăți financiare; O 

Dificultăți în învățare; O 

Nu înțeleg ce mi se predă; O 

Din cauza efortului prea mare pe care trebuie să-l fac; O 

Aveți un loc de muncă și nu puteți frecventa cursurile; O 

Din cauze familiale (diferite de cele financiare); O 

Din cauze de sănătate; O 

Din cauza alterării relațiilor cu cadrele didactice; O 

Din cauza alterării relațiilor cu secretariatele sau alte structuri ale 

Universității; 

O 

Ați constatat că nu vi se potrivește specializarea; O 

Ați găsit o alternativă de studii mai ieftină; O 

Alt motiv (specificati)... 

 

3. Alternativă de studii, în caz de dezinserție academică 

 

Aveți o altă alternativă de studii în caz de dezinserție academică? DA 

O 

NU 

O 

 
Stimate domnule/doamnă student/ ă 



 

Dacă DA, care este aceasta ?  

Specificați Universitatea... 

 

 

4. Persoane de sprijin în luarea deciziei de a întrerupe studiile 

 

Cu cine v-ați consultat înainte de a lua decizia de abandona studiile?  

Cu nimeni, am luat decizia singur; O 

Am parcurs un program de consiliere, la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al 

UOC; 

O 

Cu părinții; O 

Cu prietenii; O 

Cu alți colegi, de la alte universități; O 

Altă posibilitate (specificați)... 

 

 

5. Rolul consilierii în procesul de orientare și reorientare în carieră 

Ați apelat la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UOC, pentru a 

ajuta să vă orientați cât mai bine în carieră?  

DA 

O 

NU 

O 

 

Care sunt motivele pentru care NU ați apelat la servicii de consiliere? 

Mi-a fost rușine; O 

N-am știut că există; O 

Nu știu ce soluții mi-ar putea oferi; O 

Nu știu cu ce se ocupă acest Centru; O 

NU mă interesează, mă descurc singur; O 

 

Ați fi dispus(ă) să intrați într-un program de consiliere, care v-ar ajuta să găsiți o altă alternativă 

decât cea a abandonării studiilor (știind ca acest serviciu este gratuit pentru toti studenții)? 

Da O 

Nu O 

Da, cu condiția să știu la ce mi-ar folosi. O 

 

 

 

 

 


