VIZIUNEA PROFESORILOR REFERITOR LA CALITATEA PROCESELOR
UNIVERSITARE
CHESTIONAR PENTRU SONDAJUL ANONIM AL PROFESORILOR ULIM
Ediţia …………….
Rectoratul ULIM efectuiază un studiu – sondaj de opinie pentru a cunoa şte părerile dvs.
despre unele aspecte ale vieţii universitare şi în special aprecierea calităţii proceselor universitare.
Părerile dvs. nu vor fi transmise altor persoane, ci vor fi procesate statistic şi analizate în vederea
îmbunătăţirii activităţii serviciilor ULIM.
Vă mulţumim anticipat pentru participare.
DATE PERSONALE
1. Facultatea la care activaţi ___________________________
2. Catedra ____________________________________
3. Vechimea activităţii dvs. la ULIM? (subliniaţi)
a) p ână la 5 ani
b) de la 5 la 15 ani
c) peste 15 ani
4.Apreciaţi eficienţa şi calitatea activităţii structurilor ULIM (marcaţi calificativul respectiv)
STRUCTURI
Excelentă Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare
Nu mă pot
pronunţa
1. Rectorat
2. Dep.Monit.şi
evid.proces
educ. (Secţia studii)
3. Depart. ştiinţă
4. DIB(Biblioteca/Mediateca)
5. Decanatul dvs.
6. Catedra dvs.
7. Secţia resurse umane
8. Contabilitatea
9. Secţia contracte
10. Serviciul tehnic
11. Depozitul
12. Serviciul gospodărie
5. Cum apreciaţi Dvs. stilul de conducere la ULIM ? (marcaţi calificativul respectiv)
Postul
Foarte
Eficient
Satisfăcător
Ineficient
eficient
Rector
PrimVicerector
Vicerector
ştiinţă
Decanul
Şef catedră
6.Cum apreciaţi condiţiile de muncă în salile/laboratoarele de studii?
respectiv)
Excelente
Bune
Satisfăcătoare
Nesatisfăcătoare

(marcaţi

Nu mă pot
pronunţa

calificativul

Nu mă pot pronunţa

7. În ce măsură sunteţi mulţumiţi de remunerarea pentru activitatea didactică prestată? (marcaţi
calificativul respectiv)
Nu mă pot
Foarte mulţumit
Mulţumit
Nu prea mulţumit
Deloc mulţumit
pronunţa
8. Cum apreciaţi propria Dumneavoastră prestaţie în calitate de profesor la ULIM? ? (marcaţi
calificativul respectiv)
Excelentă

Bună

Satisfăcătoare

Nesatisfăcătoare

Nu mă pot pronunţa

9. Cum apreciaţi calitatea relaţiei cu superiorii Dumneavoastră?
Excelentă
Bună
Satisfăcătoare
Nesatisfăcătoare

Nu mă pot pronunţa

10. Apreciaţi manifestarea următoarelor procese la ULIM (marcaţi calificativul respectiv)
Excelent Bine Satisfăcător Nesatisfăcător
Nu mă
PROCESE
pot
pronunţa
1 Transparenţa şi accesul
la
informaţia de uz intern
2 Conţinutul şi eficienţa şedinţelor
senatului ULIM
3 Calitatea cercetării ştiinţifice a
profesorilor de la ULIM
4 Modalitatea de constituire a
sarcinii didactice anuale
5 Structura planului individual de
activitate a profesorului
6 Sistemul de autoevaluare a
proceselor interne ale ULIM-ului
7 Calitatea sistemului de relaţii
internaţionale la ULIM
11. Apreciaţi gradul de manifestare a democraţiei în procesul guvernanţă la nivel instituţional
(încercuiţi nota respectivă)
Cu prezenţa unor
Relativ
Lipsa
Nu mă pot
elemente ale
Foarte democratic
democratic
democraţiei
pronunţa
democraţiei
5
4
3
2
1
Sugestii şi opinii referitor la îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de ULIM cadrelor didactice:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Vă mulţumim pentru răspunsurile Dvs. Sincere!
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