UNIVERSITATEA „ATHENAEUM” DIN BUCUREŞTI

CHESTIONAR PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII TUTORELUI DE
CĂTRE STUDENTUL PRACTICANT
Vă rugăm să reflectaţi asupra activităţi i tutorelui şi să o apreciaţi încercuind cifra care reflectă op inia
dumneavoastră, utilizând o scară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă foarte puţin implicat şi 5 foarte mult
implicat în activitatea d-voastră de practică.
Punctaj
1. Tutorele mi-a dat suficiente informaţii înainte de începerea stagiului de
practică despre?
regulamentul intern de funcţionare

12345

obiectivele stabilite de către departament

12345

modul de organizare a timpulu i pentru a îndeplin i sarcinile

12 34 5

2. Tutorele mi-a oferit posibilitatea

de a observa anumite aspecte ale
activităţilor din cadrul compa niei, pe baza unor fişe de observare specific

12 345

3.Am fost spijinit de tutore pentru anticiparea posibilelor dificultăţi

1 2 34 5

4.Apreciez modul în care tutorele m-a ajutat în înţelegerea standa rdelor
aplicabile şi a proced urilor
5.Tutorele m-a ajutat să identific ariile în care am avut probleme şi m-a
sprijinit În găsirea celor mai bune soluţii
6.Am fost încurajat în experimentarea de idei şi metode proprii în
activitate
7.Tutorele mi-a oferit feedback constructiv la sfârşitul zilei

12 34 5
12345
12 345
12345

8. În ceea ce priveşte evaluarea:
- mi s-a comunicat la momentul oportun standardul minim de competenţă pe care

12 34 5

trebuie să-l îndeplinesc
- am fost ajutat să înţeleg şi să accept criteriile d u pă care am fost evaluat
- m-am simţit stimulat de mod ul în care am fost eva luat

12 3 4 5
12 3 4 5

- am fost ajutat să-mi dezvolt capacitatea de autoeva luare

12 3 4 5

9.Stagiul de practică a fost motivant pentru alegerea carierei
- Tutorele m-a ajutat să-mi identific punctele tari în activitatea mea

12 3 4 5

- Tutorele m-a ajutat să reflectez asupra aspectelor mai puţin bune din prestaţia mea

12 3 4 5

