Centralizarea principalelor raspunsurilor din CHESTIONARUL de opinie a
studentilor anului I cu privire la disciplina INFORMATICA (2 ore lucrari
practice)
Observatii :

- Chestionarul a fost completat dupa ce toti studentii au primit notele la examen (notele de invatare
continua (NIC) fiind cunoscute dupa fiecare lucrare practica). Regula de calcul a notei finale a fost cunoscuta
din timp : media aritmetica intre NIC si nota la examen, plus o eventuala bonificatie din timpul lucrarilor
practice. Toate notele
notele au fost acordate de un program de calculator. Lucrarile practice s-au desfasurat pe
baza studierii prin internet a programului oferit de platforma CREDIS (http://cursurihttp://cursuri-ecdl.credis.ro/).

REZULTATE CENTRLAIZATE
La urmatoarele intrebari s-au obtinut medii de note peste 9,5 :
1. Apreciati printr-o nota, de la 1 la 10, modul in care s-au desfasurat lucrarile practice
3. Apreciati printr-o nota corectitudinea modului în care ati fost notati la lucrarile practice
4. Apreciati, printr-o nota, cursul de pe platforma CEDIS
2. Testarea si notarea la fiecare lucrare a fost:
bine
venita
27%

de mare
ajutor
73%

5. Efortul la aceasta disciplina la aceasta disciplina a fost:

util si
dificil
3%

util si acceptabil
91%

inutil
0%
util dar prea
usor
6%

plus un raspuns liber: „util si amuzant”.
7. Materia exersata fata de ceea ce s-a invatat la liceu a fost:

o repetare + unele notiuni
suplimentare
88%

cu mai multe lucruri
noi
3%
total noua
3%
o simpla repetare
0%
o repetare utila
pentru consolidare
6%

8. V-ati fi asteptat ca disciplina INFORMATICA sa aiba si curs?

DA
76%

nu
24%

9. Cursul ar fi fost necesar pentru prezentare:
notiunilor pt.LP-uri
37%
instrumente de
prelucrare date
ecologice
56%
modului de concepere a
unui program
7%

11. Doriti ca diploma pe care o emite facultatea dumneavoastra sa
fie de valoare superioara pe piata muncii?
nu
15%

Da
85%

13. Au semnat chestionarul:

DA
79%

nu
21%
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