CHESTIONAR DE EVALUARE A MOBILITĂŢII ERASMUS
Acest raport privind experienţa dumneavoastră va furniza programului Erasmus informaţii importante
de care vor beneficia viitorii studenţi Erasmus şi care vor contribui la îmbunătăţirea acestui program.
Vă suntem recunoscători pentru cooperare.
Vă rugăm să prezentaţi acest formular la Biroul Programe Comunitare / Erasmus al Universităţii din
Bucureşti, împreună cu celelalte documente care figurează în contractul financiar, la sfârşitul perioadei
de studiu în străinătate. Vă rugăm sa bifaţi / încercuiţi răspunsul adecvat şi să faceţi orice comentariu
doriţi:
0. Universitatea de origine: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FEAA
1. Nume şi Prenume Student:
Sex: M / F
Facultatea:
Adresa de e-mail:
Sunt de acord ca adresa mea de e-mail să poată fi folosită pentru a mă contacta: Da / Nu
2.Perioada de studiu
Perioada de la :

Până la:

În ce an / la ce nivel vă aflaţi pe perioada de studiu în străinătate:
Licenţă 1-2-3  / Master 1 – 2  / Doctorat 
Consideraţi că perioada de studiu a fost:
Prea scurtă  ; prea lungă ;  suficientă 
Ce fel de motive v-au determinat să studiaţi în străinătate?
Academice  ; culturale  ; viaţa într-o ţară străină ; folosirea unei limbi străine ; prieteni stabiliţi
în străinătate  ; planuri profesionale  ; o experienţă în Europa ; pentru a fi independent ; altele
(specificaţi) : ..........................................
3. Calitatea academică
Cum evaluaţi calitatea profesorilor şi a altor cadre didactice din instituţia gazdă?
Pe o scală de la 1 la 5 : 1=slab/nesatisfăcător, 5=excelent
1–2–3–4–5
Cum evaluaţi calitatea cursurilor pe care le-aţi urmat şi materialele de studiu pe care le-aţi primit la
instituţia gazdă?
Pe o scală de la 1 la 5 : 1=slab/nesatisfăcător, 5=excelent
1–2–3–4–5
4.Informaţii şi suport
De unde aţi obţinut informaţii despre programul de studiu al instituţiei gazdă?
De la Universitatea din Bucureşti  ; De la instituţia gazdă  ; de la alţi studenţi ; de la foşti studenţi
ERASMUS; De pe internet  ; Din alte surse (specificaţi)  :….................
Cât de folositoare v-au fost aceste informaţii?
Pe o scală de la 1 la 5: 1=puţine/nesatisfăcătoare, 5=complete

1–2–3–4–5
La sosirea dumneavoastră în instituţia gazdă aţi beneficiat de :
O festivitate de primire  ; O reuniune de informare  ; Un program de orientare ; un curs de limbă 
Au fost organizate evenimente speciale pentru studenţii Erasmus în timpul perioadei dumneavoastră de
studiu?
Da / Nu
Aţi primit suficiente informaţii şi sprijin din partea Universităţii din Bucureşti înainte şi în timpul
perioadei de studiu? Pe o scală de la 1 la 5 : 1=puţine/nesatisfăcătoare, 5= suficiente
1–2–3–4–5
Aţi primit suficiente informaţii şi sprijin din partea instituţiei gazdă înainte şi în timpul perioadei de
studiu? Pe o scală de la 1 la 5 : 1=puţine/nesatisfăcătoare, 5= suficiente
1–2–3–4–5
Cât de bine consideraţi că v-aţi integrat printre studenţii de la instituţia gazdă?
Pe o scală de la 0 la 4; 0:=nu m-am integrat; 4=m-am integrat foarte bine
0–1–2–3–4

5.Cazare şi infrastructură
Tipul cazării la instituţia gazdă:
Cazare oferită de universitate (cămin studenţesc)  ; apartament sau casă împreună cu alţi studenţi  ;
în gazdă  ; altele (specificaţi)  :………………………..
Cum v-aţi găsit locul de cazare?
Cu ajutorul universităţii gazdă ; cu ajutorul familiei/prietenilor  ; prin anunţurile în ziare  ; De pe
internet  ; altele (specificaţi) : ……………………………….
Accesul la biblioteci şi materiale de studiu: Pe o scală de la 1 la 5: 1=restrâns, 5= nelimitat
1–2–3–4–5
Accesul la computer şi e-mail în instituţia gazdă: Pe o scală de la 1 la 5 : 1=restrâns , 5=nelimitat
1–2–3–4–5

6.Pregătirea Lingvistică
Limba /limbile de predare în instituţia gazdă:
Aţi beneficiat de cursuri de limbă înainte şi / sau în timpul perioadei de studiu?
Da / Nu
Dacă da, aţi participat la un curs intensiv de limbă (EILC) ?
Da / Nu
Cine v-a oferit aceste cursuri?
Universitatea din Bucureşti  ; instituţia gazdă  ; altele (specificaţi)  :……………
Durata cursului de limbă:

Numărul total de săptămâni: …………..
Numărul de ore pe săptămână:………………………..
Cum vă evaluaţi competenţele privind limba ţării gazdă:
Înainte de perioada de studiu Erasmus:
Deloc  ; Puţin  ; Bine  ; Foarte bine  ;
După perioada de studiu Erasmus:
Deloc  ; Puţin  ; Bine  ; Foarte bine  .

7.Recunoaşterea academică
Aţi încheiat un contract de studii (Learning Agreement) înainte de începerea perioadei de studiu?
Da / Nu / Da, dar după începerea stagiului
Aţi participat la examene?
Da / Nu
În cazul dumneavoastră a fost aplicat sistemul european de credite transferabile (ECTS)?
Da / Nu / parţial
Vă vor fi recunoscute studiile efectuate în străinătate?
Da / Nu
Veţi primi recunoaşterea creditelor pentru cursul / cursurile de limbă urmate ?
Da / Nu
8.Costuri
Costurile din timpul perioadei de studiu (în medie pe lună, în EURO):
În ce măsura v-a acoperit grantul Erasmus nevoile financiare? Pe o scală de la 1 la 5 : 1= deloc , 5= total
1–2–3–4–5
În câte tranşe aţi primit bursa Erasmus?
Aţi avut alte surse de venit?
- Surse: burse ; împrumuturi de la stat  ; familie  ; economii proprii  ; împrumuturi private  ;
altele(specificaţi)  :………………………
- Totalul veniturilor din alte surse pe lună:……………(în EURO)..
Cât de mult aţi cheltuit in străinătate comparativ cu suma pe care o cheltuiţi în mod normal în ţară?
Total extra pe lună:……………(în EURO)
A trebuit să plătiţi vreo taxă la instituţia gazdă?
Dacă da, vă rugăm precizaţi tipul taxei şi suma plătită:

9.Experienţa personală - evaluarea mobilităţii Erasmus
Evaluarea rezultatelor academice ale mobilităţii : Pe o scală de la 1 la 5 : 1=slab/nesatisfăcător,
5=excelent
1–2–3–4–5
Evaluarea mobilităţii din perspectivă personală: Pe o scală de la 1 la 5: 1=nesatisfăcător, 5=excelent
Aprecieri generale 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Abilităţi intercuturale 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Abilităţi lingvistice 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Încredere în sine 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Independenţă 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Consţiinţă de sine 1 – 2 – 3 – 4 – 5
V-aţi confruntat cu probleme grave în timpul mobilităţii Erasmus?
Dacă da, vă rugăm să le menţionaţi :
Ce aspecte ale mobilităţii v-au plăcut în mod deosebit?
Veţi lua mai mult în considerare posibilitatea de a vă găsi un loc de muncă într-o ţară membră a Uniunii
Europene la sfârşitul facultăţii, ca urmare a experienţei Erasmus?
Credeţi că experienţa Erasmus vă va ajuta în carieră? Pe o scală de la 1 la 5 : 1=deloc, 5=foarte mult
1–2–3–4–5
Evaluare de ansamblu a mobilităţii Erasmus: Pe o scală de la 1 la 5: 1=nesatisfăcător, 5=excelent
1–2–3–4–5
Recomandări pentru alţi studenţi privind obţinerea de informaţii, procedurile de candidatură, etc.:

Cum credeţi că ar putea fi îmbunătăţită schema ERASMUS?

