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Componenta națională a studiului european EUROSTUDENT VII, privind condițiile 
de viață și de studiu ale studenților din Europa 

 
 

Secțiuni ale chestionarului: 
 
1. Situația actuală a studiilor: Întrebări despre programul de studii urmat și despre 

intenția de continuare a studiilor 
Informații solicitate: programul de studii urmat; forma de învățământ, instituția de 
învățământ superior în care învață și localitatea în care se află aceasta; continuarea 
studiilor – ciclul de studii următor. 
 
2. Contextul studiilor: Întrebări despre studiile preuniversitare și universitare 
Informații solicitate: locul și anul absolvirii studiilor preuniversitare; anul înscrierii 
pentru prima dată în învățământul superior; anul începerii programului de studiu 
actual; tipuri de competențe necesare pentru admiterea la facultate; deținerea unui 
loc de muncă plătit înainte de înscrierea la prima facultate. 

 
3. Condiții de studiu: Întrebări despre condițiile de studiu, despre orele alocate 

cursurilor, gradul de satisfacție privind programul de studiu 
Informații solicitate: evaluarea posibilelor dificultăți în procesul de studiu; gradul de 
satisfacție cu privire la programul de studii; bugetul de timp alocat studiului; gradul 
de satisfacție privind bugetul de timp; gradul de satisfacție privind sprijinul primit 
din partea instituției de studii superioare; evaluarea performanței personale în cadrul 
programului de studiu; evaluarea șanselor de angajare după absolvirea programului 
de studii.  
 
4. Condiții de viață: Întrebări despre condițiile de locuit, despre costurile pentru 

întreținere și studii, surse de venit 
Informații solicitate: condiții de locuire (persoane, loc, satisfacție în privința 
locuinței); timpul de navetă; venitul mediu lunar (surse de venit); deținerea unui loc 
de muncă plătit (în timpul semestrului sau între semestre); costuri lunare pentru 
întreținere și studiu (cu surse de acoperire); evaluarea dificultăților financiare; 
participarea în programe de internship; informații despre programul de internship 
urmat;  
 
5. Mobilitate internațională: Întrebări despre studiile urmate în afara țării 
Informații solicitate: participare la un program de studii oferit de o instituție de 
învățământ superior din străinătate (tipul de diplomă, țara în care a urmat programul 
și durata acestuia, creditele obținute și dificultăți de recunoașterea a acestora, tipul 
de program, sursele de finanțare), intenția de a participa la un program de studii în 
străinătate; impedimente pentru urmarea de studii în străinătate;  
 
6. Date personale: Întrebări despre student 
Informații solicitate: data nașterii; genul; locul nașterii părinților; informații despre 
cetățenia familiei; competențele lingvistice deținute; situația familială proprie 
(număr copii, vârstă copii), problemele de sănătate ale studentului și măsura în care 
instituția de învățământ ține cont de acestea. 

 
7. Context familial: Întrebări despre părinți 
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Informații solicitate: cel mai înalt nivel de educație al părinților, statutul economic 
al părinților.  


