
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr. 65 din 28.02.2019 

 

 

 

1. Consiliul Facultății a analizat și aprobat raportul de sinteză asupra rezultatelor procesului 
de sondare a opiniei studenților masteranzi după primul an de studii (Anexa 1). 

2. Consiliul Facultății a aprobat includerea în lista cadrelor didactice asociate care pot presta 
activități didactice în regim de plata cu ora în Facultatea DPM în anul universitar 
2018/2019 a dr.arh. Simina Purcaru. 

 
                                                                                    
        Decan, 

Prof.dr.ing. Codruța Ileana JALIU 
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Anexa 1. 

RAPORT DE SINTEZĂ ASUPRA REZULTATELOR PROCESULUI DE SONDARE 
A OPINIEI STUDENȚILOR MASTERANZI DUPĂ PRIMUL AN DE STUDII 

 
1. Prezentul raport vizează sondarea opiniei studenților masteranzi după primul an de studii, cu privire la 

politicile de admitere și calitatea procesului didactic. 
2. Scoruri obținute pe baza răspunsurilor studenților: 

 
Item Scor obținut 

 Program 
Masterat 

Design de produs pentru 
dezvoltare durabilă și protecția 

mediului 

Program 
Masterat 

Sisteme mecatronice pentru 
industrie și medicină 

 
15 respondenți / 29 studenți 

anul II 
3 respondenți / 40 studenți 

anul II 

1. În ce măsură competențele dobândite la absolvirea 
programului de studii de licență vă ajută în  programul de 
masterat pe care îl urmați? 

3 2 

2. În ce măsură considerați că este important ca admiterea la 
masterat să se bazeze, pe lângă rezultatele de la licență și 
interviu, pe testarea cunoștințelor printr-un examen scris ? 

2,4 1,33 

3. În ansamblu, în ce măsură sunteți mulțumit(ă) de programul de 
studii? 

2,73 2,33 

4. În ce măsură disciplinele programului de studii satisfac 
așteptările dumneavoastră profesionale? 

2,53 2,33 

5. În ce măsură sunteți mulțumit(ă) de pregătirea teoretică? 2,6 2,66 
6. În ce măsură sunteți mulțumit(ă) de pregătirea practică? 2,13 2 

 

3. În urma analizei răspunsurilor studenților, am decis următoarele măsuri: 
 Analiza de către coordonatorii programelor de studii de masterat a relevanței conținutului 

disciplinelor din planurile de învățământ și propunerea de îmbunătățire a conținuturilor 
disciplinelor existente /  introducere de noi discipline.  

 Analiza de către coordonatorii programelor de studii de masterat a metodelor utilizate de titularii 
de discipline în predare și evaluare și propunerea de măsuri de îmbunătățire. 

 Organizarea practicii pentru programul de masterat de cercetare DPDM cu prioritate în cadrul 
centrului de cercetare RESREC, pe tematici asociate bazei de cercetare existente .  
Organizarea practicii pentru programul de masterat profesional SMIM în companii de profil, în 
limita locurilor disponibile. 

 Orientarea aplicațiilor de la seminar, proiect, laborator spre creșterea abilităților studenților în 
proiectare, utilizarea de software, prelucrare date experimentale. 

În cazul programului de studii de masterat Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină, numărul 
de respondenți a fost insuficient (7,5% din numărul total de student ai anului II) pentru a valida 
scorurile obținute. Studenții au fost informați si consiliați, dar au avut dificultăți în a accesa 
chestionarul de sondare. Se propune realizarea unei modalități simple si rapide de accesare a 
chestionarului. 

4. Prezentul raport a fost prezentat în Consiliul Facultății și va fi transmis către Prorectoratul cu 
activitatea didactică. 

        Decan, 
        Profesor dr.ing. Codruța Ileana JALIU 


