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STUDIU DE SATISFACȚIE – PROIECT QUAFIN 

 

 

În perioada 15 – 31 mai 2021 a fost lansat un chestionar pentru aflarea părerii studenţilor în cadrul 

proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementarilor 

prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN ", proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul a fost derulat sub coordonarea 

ARACIS şi s-a dorit crearea unei clasificări a universităților la nivelul instituțiilor de învățământ superior 

acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, de stat și particulare.  

Datele au fost centralizate la nivelul ARACIS, iar baza de date a fost transmisă universităţii noastre. 

ARACIS a prelucrat datele, la nivelul Universităţii Athenaeum determinându-se un punctaj total de 8.93 

(Tabelul nr. 1). Am prelucrat datele transmise, pe fiecare indicator în parte, atât la nivel de Universitate, 

precum şi pe fiecare facultate în parte. 

La studiu au participat un numar de 314 studenți din cadrul Universității Athnaeum: 207 studenţi din 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 107 studenţi din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică. 

Rezultatele au fost foarte bune în ceea ce priveşte percepţia studenţilor privind calitatea studiilor oferite de 

către facultatea noastră. Centralizarea datelor pe facultăţi se prezintă în tabelul numărul 1. 

Tabelul nr. 1 Numărul de studenţi participanţi la chestionar şi punctajele centralizate 

Program de studii 
Număr de student 

participanţi 
Media indicatorilor 

pe facultate 
Nota minima 

acordată 
Nota maxima 

acordată 

Administrarea 
afacerilor 

19 
 

9,00 
 

8,00 
 

10,00 
 

Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 

86 
 

9,00 
 

8,00 
 

10,00 
 

Informatică 
economică 

65 
 

8,83 
 

7,00 
 

10,00 
 

Management 
29 

 
8,80 

 
8,00 

 
9,75 

 
Administraţie 
publică 

107 
 

8,96 
 

8,00 
 

9,92 
 

TOTAL -
Universitatea 

Athenaeum din 
Bucureşti 

314 
 

8,93 
 

7,00 
 

10,00 
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 Prelucrând datele pe fiecare indicator în parte au fost obţinute următoarele rezultate la nivelul 

Universităţii Athenaeum:  

Q1. Care sunt cele mai importante trei motive care au stat la baza alegerii universității pe care o 

urmați? 

Primele 3 motive identificate au fost: 

 Prestigiul universității – în proporție de peste 90 % dintre  studenții au ales această variantă 

 Facilitățile financiare oferite de universitate (scutiri de taxe, burse etc. – peste 75% dintre studenții au 

ales această variantă 

 Apropierea universității față de domiciliu – peste 70% dintre  studenții au ales această variantă 

Q2. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de următoarele aspecte ale universității pe care o urmați?  

Sentimentul de siguranță personală – 8.60 

Sentimentul de apartenență la comunitatea universitară – 8.83 

Echilibrul între activitățile didactice și timpul liber – 8.99 

Activitățile extracurriculare- 8.74 

Activitatea organizațiilor studențești –  8.58 

Atmosfera din universitate, în general – 9.06 

Q3. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de următoarele aspecte ale universității pe care o urmați? 

Accesibilitatea campusului pentru toți studenții – 8.61 

Dotarea sălilor de curs – 8.61 

Dotarea laboratoarelor și a sălilor de seminar – 8.63 

Dotarea bibliotecii universității – 8.58 

Serviciile oferite de biblioteca universității – 8.61 

Funcționarea platformelor de tip e-learning  - 8.63 

Serviciile TIC (internet, calculatoare, Wi-Fi) – 8.62 

Cât de satisfăcut(ă) sunteți de următoarele aspecte ale universității pe care o urmați? 

Facilitățile administrative online (cereri, formulare, gestiune burse, cazare etc.) – 8.53 

Interacțiunea cu serviciile administrative ale universității – 8.64 

Programele de inițiere / adaptare la viața universitară – 8.79 

Serviciile de cazare – 8.65 

Serviciile de servire a mesei – 8.39 

Igiena și curățenia spațiilor publice, inclusiv a toaletelor – 8.65 

Serviciile de consiliere și orientare în carieră – 8.72 

Oportunitățile de a întâlni posibili angajatori – 8.44  

Serviciile de consiliere psihologică – 8.76 

Serviciile de asistență medicală – 8.51 
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Existența facilităților sportive – 8.38 

Existența spațiilor comune de recreere – 8.53 

Existența spațiilor pentru activități inițiate de studenți – 8.63 

Facilitățile și infrastructura universității, în general – 8.53 

Q4. Care este principalul aspect pe care l-ați îmbunătăți, dacă ați putea, în universitatea dv.? 

Menționați un singur aspect. 

S-au enumerate următoarele aspecte: 

 atragere de fonduri 

 Spatiile de recreere 

 Elementele care tin de activitatile fizice 

 Nu avem cantina 

 extindere claduire 

 un programn in lb wengleza 

 

URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI SE REFERĂ LA PROGRAMUL DE STUDII LA CARE SUNTEȚI 

ÎNMATRICULAT(Ă) 

Q5. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 

care îl urmați? 

Prezentarea / explicarea conținutului disciplinelor – 8.56 

Metodele și tehnicile de predare – 8.72 

Utilizarea TIC în procesul de predare – 8.86 

Respectarea conținutului fișelor de disciplină – 8.68 

Interacțiunea cu studenții la cursuri și seminarii – 8.55 

Activitatea de îndrumare – 8.69 

Cunoștințele obținute în cadrul programului – 8.88 

Competențele obținute în cadrul programului – 8.67 

Participarea colegilor la prelegeri și seminarii – 8.53 

Activitatea de predare, în general – 8.85 

Q6. Comentarii privind activitatea de predare și învățare – s-au menționat următoarele comentarii: 

 interactiva excelenta 

 bună 

 profesorii sunt excelent pregatiti 

Q7. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 

care îl urmați?  

Claritatea criteriilor de evaluare – 8.60 

Calitatea feedback-ului primit pentru lucrări/referate/proiecte – 8.61 



4 

 

Promptitudinea feedback-ului – 8.85 

Obiectivitatea cadrelor didactice în notare – 8.69 

Comunicarea cadrelor didactice cu studenții – 8.52 

Implicarea studenților în procesul de învățare și predare – 8.66 

Colegialitatea între studenți – 8.82 

Evaluarea și comunicarea, în general – 8.68 

Q8. Comentarii privind evaluarea și comunicarea – s-au menționat următoarele comentarii: 

 foarte bună 

 bună 

Q9. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 

care îl urmați?  

Disponibilitatea resurselor obligatorii pentru discipline – 8.48 

Relevanța resurselor - 8.61 

Calitatea resurselor  - 8.79 

Actualitatea resurselor – 8.65 

Posibilitatea de accesare online a resurselor – 8.46 

Materialele/resursele didactice în general – 8.81 

Q10. Comentarii privind resursele didactice  – s-au menționat următoarele comentarii: 

 Suficiente 

 Ok 

Q11. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 

care îl urmați?  

Disponibilitatea informațiilor privind programul de studii – 8.49 

Orarul, succesiunea disciplinelor – 8.64 

Programarea sesiunilor de examinare – 8.71 

Ponderea alocată activităților de seminar/laborator – 8.70 

Ponderea alocată activităților de practică – 8.63 

Corelarea și integrarea disciplinelor în cadrul programului de studii – 8.72 

Calitatea stagiilor de practică oferite în cadrul programului – 8.76 

Activitatea de secretariat – 8.67 

Organizarea programului de studii, în general – 8.67 

Q12. Comentarii privind organizarea programului de studii: 

Q13. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 

care îl urmați? 

 Dotarea laboratoarelor – 8.93 

Disponibilitatea consumabilelor necesare finalizării proiectelor – 8.69 
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Baza tehnico-materială, în general – 8.41 

Q14. Comentarii privind baza tehnico-materială: 

Q15. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 

care îl urmați?  

 Activitatea de consiliere și orientare în carieră – 8.62 

 Oportunitățile de dezvoltare profesională – 8.66 

 Cooperarea/colaborarea cu angajatorii – 8.75 

 Relevanța programului de studii pentru piața muncii, în general – 8.76 

Q16. Comentarii privind relevanța pentru piața muncii: 

Q17. În ce măsură credeți că programul de studii pe care îl urmați vă ajută să vă dezvoltați 

următoarele? 

 Cunoștințe fundamentale – 8.65 

 Deprinderi practice – 8.71 

 Abilități de cercetare științifică – 8.81 

 Abilități de comunicare – 8.68 

 Gândire critică / analitică – 8.57 

 Abilități interpersonale (lucrul în echipă, responsabilitate etc. – 8.70 

 Sentimentul că sunteți pregătit(ă) pentru carieră – 8.73 

Q18. Comentarii suplimentare: 

Q21. După finalizarea acestui program de studii intenționați să urmați ...? [Un alt program de studii] 

Q21. După finalizarea acestui program de studii intenționați să urmați ...? [Master] 

 Peste 90% dintre student au răspuns că ar alege tot universitatea Athenaeum pentru studiile de 

master 

Q21. După finalizarea acestui program de studii intenționați să urmați ...? [Doctorat] 

 Da, în altă țară 

 Nu 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

Q1. Care sunt cele mai importante trei motive care au stat la baza alegerii universității pe care o 
urmați? 

Primele 3 motive identificate au fost: 

 Prestigiul universității – în proporție de peste 90 % dintre  studenții au ales această variantă 

 Facilitățile financiare oferite de universitate (scutiri de taxe, burse etc. – peste 75% dintre studenții au 
ales această variantă 

 Apropierea universității față de domiciliu – peste 70% dintre  studenții au ales această variantă 
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Q2. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de următoarele aspecte ale universității pe care o urmați?  

Sentimentul de siguranță personală – 8.62 

Sentimentul de apartenență la comunitatea universitară – 8.75 

Echilibrul între activitățile didactice și timpul liber – 8.92 

Activitățile extracurriculare- 8.66 

Activitatea organizațiilor studențești –  8.51 

Atmosfera din universitate, în general – 8.99 

Q3. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de următoarele aspecte ale universității pe care o urmați? 

Accesibilitatea campusului pentru toți studenții – 8.55 

Dotarea sălilor de curs – 8.49 

Dotarea laboratoarelor și a sălilo de seminar – 8.56 

Dotarea bibliotecii universității – 8.47 

Serviciile oferite de biblioteca universității – 8.50 

Funcționarea platformelor de tip e-learning  - 8.53 

Serviciile TIC (internet, calculatoare, Wi-Fi) – 8.55 

Cât de satisfăcut(ă) sunteți de următoarele aspecte ale universității pe care o urmați? 

Facilitățile administrative online (cereri, formulare, gestiune burse, cazare etc.) – 8.39 

Interacțiunea cu serviciile administrative ale universității – 8.53 

Programele de inițiere / adaptare la viața universitară – 8.70 

Serviciile de cazare – 8.50 

Serviciile de servire a mesei – 8.12 

Igiena și curățenia spațiilor publice, inclusiv a toaletelor – 8.50 

Serviciile de consiliere și orientare în carieră – 8.69 

Oportunitățile de a întâlni posibili angajatori – 8.26  

Serviciile de consiliere psihologică – 8.62 

Serviciile de asistență medical – 8.41 

Existența facilităților sportive – 8.19 

Existența spațiilor comune de recreere – 8.38 

Existența spațiilor pentru activități inițiate de studenți – 8.52 

Facilitățile și infrastructura universității, în general – 8.36 

Q4. Care este principalul aspect pe care l-ați îmbunătăți, dacă ați putea, în universitatea dv.? 
Menționați un singur aspect. 

S-au enumerate următoarele aspecte: 

 atragere de fonduri 

 Spatiile de recreere 

 Elementele care tin de activitatile fizice 

 Nu avem cantina 
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URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI SE REFERĂ LA PROGRAMUL DE STUDII LA CARE SUNTEȚI 
ÎNMATRICULAT(Ă) 

Q5. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 
care îl urmați? 

Prezentarea / explicarea conținutului disciplinelor – 8.40 

Metodele și tehnicile de predare – 8.60 

Utilizarea TIC în procesul de predare – 8.78 

Respectarea conținutului fișelor de disciplină – 8.55 

Interacțiunea cu studenții la cursuri și seminarii – 8.39 

Activitatea de îndrumare – 8.60 

Cunoștințele obținute în cadrul programului – 8.79 

Competențele obținute în cadrul programului – 8.56 

Participarea colegilor la prelegeri și seminarii – 8.41 

Activitatea de predare, în general – 8.76 

Q6. Comentarii privind activitatea de predare și învățare – s-au menționat următoarele comentarii: 

 interactiva excelenta 

 bună 

 profesorii sunt excelent pregatiti 

Q7. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 
care îl urmați?  

Claritatea criteriilor de evaluare – 8.52 

Calitatea feedback-ului primit pentru lucrări/referate/proiecte – 8.52 

Promptitudinea feedback-ului – 8.74 

Obiectivitatea cadrelor didactice în notare – 8.65 

Comunicarea cadrelor didactice cu studenții – 8.45 

Implicarea studenților în procesul de învățare și predare – 8.61 

Colegialitatea între studenți – 8.70 

Evaluarea și comunicarea, în general – 8.61 

Q8. Comentarii privind evaluarea și comunicarea – s-au menționat următoarele comentarii: 

 foarte bună 

 bună 

Q9. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 
care îl urmați?  

Disponibilitatea resurselor obligatorii pentru discipline – 8.29 

Relevanța resurselor - 8.44 

Calitatea resurselor  - 8.73 

Actualitatea resurselor – 8.50 

Posibilitatea de accesare online a resurselor – 8.30 

Materialele/resursele didactice în general – 8.72 
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Q10. Comentarii privind resursele didactice  – s-au menționat următoarele comentarii: 

 Suficiente 

 Ok 

Q11. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 
care îl urmați?  

Disponibilitatea informațiilor privind programul de studii – 8.32 

Orarul, succesiunea disciplinelor – 8.50 

Programarea sesiunilor de examinare – 8.62 

Ponderea alocată activităților de seminar/laborator – 8.57 

Ponderea alocată activităților de practică – 8.48 

Corelarea și integrarea disciplinelor în cadrul programului de studii – 8.60 

Calitatea stagiilor de practică oferite în cadrul programului – 8.64 

Activitatea de secretariat – 8.54 

Organizarea programului de studii, în general – 8.60 

Q12. Comentarii privind organizarea programului de studii: 

 bună 

Q13. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 
care îl urmați? 

 Dotarea laboratoarelor – 8.82 

Disponibilitatea consumabilelor necesare finalizării proiectelor – 8.53 

Baza tehnico-materială, în general – 8.23 

Q14. Comentarii privind baza tehnico-materială: 

 bună 

Q15. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 
care îl urmați?  

 Activitatea de consiliere și orientare în carieră – 8.47 

 Oportunitățile de dezvoltare profesională – 8.52 

 Cooperarea/colaborarea cu angajatorii – 8.62 

 Relevanța programului de studii pentru piața muncii, în general – 8.61 

Q16. Comentarii privind relevanța pentru piața muncii: 

 angajare imediata 

Q17. În ce măsură credeți că programul de studii pe care îl urmați vă ajută să vă dezvoltați 
următoarele? 

 Cunoștințe fundamentale – 8.52 

 Deprinderi practice – 8.59 

 Abilități de cercetare științifică – 8.71 

 Abilități de comunicare – 8.54 

 Gândire critică / analitică – 8.45 

 Abilități interpersonale (lucrul în echipă, responsabilitate etc. – 8.57 
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 Sentimentul că sunteți pregătit(ă) pentru carieră – 8.59 

Q18. Comentarii suplimentare: 

Q21. După finalizarea acestui program de studii intenționați să urmați ...? [Un alt program de studii] 

Q21. După finalizarea acestui program de studii intenționați să urmați ...? [Master] 

 Peste 90% dintre student au răspuns că ar alege tot universitatea Athenaeum pentru studiile de 
master 

Q21. După finalizarea acestui program de studii intenționați să urmați ...? [Doctorat] 

 Da, în altă țară 

 Nu 

 

 

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 

Q1. Care sunt cele mai importante trei motive care au stat la baza alegerii universității pe care o 
urmați? 

Primele 3 motive identificate au fost: 

 Prestigiul universității – în proporție de peste 90 % dintre  studenții au ales această variantă 

 Facilitățile financiare oferite de universitate (scutiri de taxe, burse etc. – peste 75% dintre studenții au 
ales această variantă 

 Apropierea universității față de domiciliu – peste 70% dintre  studenții au ales această variantă 

Q2. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de următoarele aspecte ale universității pe care o urmați?  

Sentimentul de siguranță personală – 8.79 

Sentimentul de apartenență la comunitatea universitară – 8.92 

Echilibrul între activitățile didactice și timpul liber – 9.05 

Activitățile extracurriculare- 8.84 

Activitatea organizațiilor studențești –  8.64 

Atmosfera din universitate, în general – 9.13 

Q3. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de următoarele aspecte ale universității pe care o urmați? 

Accesibilitatea campusului pentru toți studenții – 8.65 

Dotarea sălilor de curs – 8.79 

Dotarea laboratoarelor și a sălilor de seminar – 8.72 

Dotarea bibliotecii universității – 8.73 

Serviciile oferite de biblioteca universității – 8.77 

Funcționarea platformelor de tip e-learning  - 8.76 

Serviciile TIC (internet, calculatoare, Wi-Fi) – 8.69 

Cât de satisfăcut(ă) sunteți de următoarele aspecte ale universității pe care o urmați? 

Facilitățile administrative online (cereri, formulare, gestiune burse, cazare etc.) – 8.72 

Interacțiunea cu serviciile administrative ale universității – 8.79 
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Programele de inițiere / adaptare la viața universitară – 8.89 

Serviciile de cazare – 8.87 

Serviciile de servire a mesei – 8.81 

Igiena și curățenia spațiilor publice, inclusiv a toaletelor – 8.87 

Serviciile de consiliere și orientare în carieră – 8.70 

Oportunitățile de a întâlni posibili angajatori – 8.71 

Serviciile de consiliere psihologică – 8.95 

Serviciile de asistență medical – 8.64 

Existența facilităților sportive – 8.66 

Existența spațiilor comune de recreere – 8.78 

Existența spațiilor pentru activități inițiate de studenți – 8.79 

Facilitățile și infrastructura universității, în general – 8.80 

Q4. Care este principalul aspect pe care l-ați îmbunătăți, dacă ați putea, în universitatea dv.? 
Menționați un singur aspect. 

S-au enumerate următoarele aspecte: 

 atragere de fonduri 

 extindere clădire 

 un programn în limba engleză 

URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI SE REFERĂ LA PROGRAMUL DE STUDII LA CARE SUNTEȚI 
ÎNMATRICULAT(Ă) 

Q5. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 
care îl urmați? 

Prezentarea / explicarea conținutului disciplinelor – 8.81 

Metodele și tehnicile de predare – 8.88 

Utilizarea TIC în procesul de predare – 8.94 

Respectarea conținutului fișelor de disciplină – 8.87 

Interacțiunea cu studenții la cursuri și seminarii – 8.79 

Activitatea de îndrumare – 8.80 

Cunoștințele obținute în cadrul programului – 8.98 

Competențele obținute în cadrul programului – 8.81 

Participarea colegilor la prelegeri și seminarii – 8.72 

Activitatea de predare, în general – 8.96 

Q6. Comentarii privind activitatea de predare și învățare – s-au menționat următoarele comentarii: 

 nu am 

Q7. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 
care îl urmați?  

Claritatea criteriilor de evaluare – 8.67 

Calitatea feedback-ului primit pentru lucrări/referate/proiecte – 8.71 

Promptitudinea feedback-ului – 8.99 
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Obiectivitatea cadrelor didactice în notare – 8.70 

Comunicarea cadrelor didactice cu studenții – 8.59 

Implicarea studenților în procesul de învățare și predare – 8.70 

Colegialitatea între studenți – 8.98 

Evaluarea și comunicarea, în general – 8.75 

Q8. Comentarii privind evaluarea și comunicarea – s-au menționat următoarele comentarii: 

 foarte bună 

 nu am 

Q9. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 
care îl urmați?  

Disponibilitatea resurselor obligatorii pentru discipline – 8.79 

Relevanța resurselor - 8.86 

Calitatea resurselor  - 8.84 

Actualitatea resurselor – 8.87 

Posibilitatea de accesare online a resurselor – 8.70 

Materialele/resursele didactice în general – 8.92 

Q10. Comentarii privind resursele didactice  – s-au menționat următoarele comentarii: 

 Ok 

Q11. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 
care îl urmați?  

Disponibilitatea informațiilor privind programul de studii – 8.76 

Orarul, succesiunea disciplinelor – 8.83 

Programarea sesiunilor de examinare – 8.82 

Ponderea alocată activităților de seminar/laborator – 8.88 

Ponderea alocată activităților de practică – 8.85 

Corelarea și integrarea disciplinelor în cadrul programului de studii – 8.88 

Calitatea stagiilor de practică oferite în cadrul programului – 8.91 

Activitatea de secretariat – 8.86 

Organizarea programului de studii, în general – 8.73 

Q12. Comentarii privind organizarea programului de studii: 

 părere bună 

Q13. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 
care îl urmați? 

 Dotarea laboratoarelor – 9.08 

Disponibilitatea consumabilelor necesare finalizării proiectelor – 8.92 

Baza tehnico-materială, în general – 8.69 

Q14. Comentarii privind baza tehnico-materială: 

 nu am 
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Q15. Cât de satisfăcut(ă) sunteți de calitatea următoarelor aspecte din cadrul programului de studii pe 
care îl urmați?  

 Activitatea de consiliere și orientare în carieră – 8.85 

 Oportunitățile de dezvoltare profesională – 8.85 

 Cooperarea/colaborarea cu angajatorii – 8.93 

 Relevanța programului de studii pentru piața muncii, în general – 8.98 

Q16. Comentarii privind relevanța pentru piața muncii: 

 bună 

Q17. În ce măsură credeți că programul de studii pe care îl urmați vă ajută să vă dezvoltați 
următoarele? 

 Cunoștințe fundamentale – 8.84 

 Deprinderi practice – 8.88 

 Abilități de cercetare științifică – 8.93 

 Abilități de comunicare – 8.89 

 Gândire critică / analitică – 8.74 

 Abilități interpersonale (lucrul în echipă, responsabilitate etc.) – 8.89 

 Sentimentul că sunteți pregătit(ă) pentru carieră – 8.93 

Q18. Comentarii suplimentare: 

Q21. După finalizarea acestui program de studii intenționați să urmați ...? [Un alt program de studii] 

Q21. După finalizarea acestui program de studii intenționați să urmați ...? [Master] 

 Peste 90% dintre student au răspuns că ar alege tot universitatea Athenaeum pentru studiile de 
master 

Q21. După finalizarea acestui program de studii intenționați să urmați ...? [Doctorat] 

 Da, în altă țară 

 Nu 

 

CONCLUZII 

Din datele analizate se constată că studenţii Universităţii noastre au o părere foarte bună în legătură 

cu toate aspectele legate de viaţa de student din cadrul Universităţii Athenaeum: procesul educaţional, 

dotările de care dispune universitatea, serviciile administrative, precum şi relevanţa pe piaţa muncii a 

programelor urmate. 

Media înregistrată la nivelul Univerităţii Athenaeum – 8.93, medie calculată de experţii ARACIS, 

este un rezultat cu care ne mândrim şi care ne impulsionează. Considerăm că rezultatul obţinut este un 

rezultat de echipă, un rezultat pentru care trebuie să mulţumim tuturor: studenţi, cadre didactice, personal 

auxiliar, conducere. 

Întocmit,                                                                                                                          06.09.2021 

Decan Facultatea de Administraţie Publică 

Conf.univ.dr. Radu Brînduşa 


