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884 de răspunsuri

Se acceptă răspunsuri

Facultatea:

884 de răspunsuri

Programul de studii:

884 de răspunsuri

Rezumat Întrebare Individual

Copiați

Medicină nr. 1
Stomatologie
Farmacie
Rezidențiat

100%

Copiați

Medicină
Medicină preventivă
Stomatologie
Farmacie
Optometrie
Asistență medicală generală

100%

2022 nivel satisfacție mediu inv. (882)

Întrebări Răspunsuri 884 Setări
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Statutul academic:

884 de răspunsuri

Anul de studii (valabil pentru studenți și medicii-rezidenți):

882 de răspunsuri

A. Evaluați serviciile și activitățile administrative ale USMF „Nicolae Testemițanu” oferite

studenților/medicilor-rezidenți

Copiați

Student
Absolvent
Medic-rezident

98,5%

Copiați

I
II
III
IV
V
VI

18%

7%

10%
25,1%

23,1%

16,8%

Copiați

ariat (orar de funcţionare, amabilitatea personalului, timp de aşteptare) Cantine/bufeturi Baza sportivă/facilități sportive
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Foarte mulţumit (5)Foarte mulţumit (5)Foarte mulţumit (5) Mulţumit (4)Mulţumit (4)Mulţumit (4) Neutru (3)Neutru (3)Neutru (3) Nemulțumit (2)Nemulțumit (2)Nemulțumit (2) Foarte nemulțumit (1)Foarte nemulțumit (1)Foarte nemulțumit (1)
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Evaluați spațiile de cazare (dacă ați beneficiat sau beneficiați de cazare în căminele

Universității)

524 de răspunsuri

Observațiile și propunerile Dumneavoastră la acest capitol:

119 răspunsuri

-

----

Este necesară curățenia mai buna la casa alba(wc,gel de spălat miinile, dezinfectant,șervețele uscate)

am uitat despre totul si nimiv nu stiu pentru camin

Simu se încarcă extrem de greu dimineața când intrăm toți la prelegeri, problema asta este demult și încî
nerezolvată.  

Secretarele sunt uneori foarte puțin amabile cu studenții. 

În casa albă îmi place cafeneaua care a fost făcută!  

La moment în cămine este foarte frig, mai ales căminul nr.11.

B. Evaluați nivelul Dvs. de satisfacție cu privire la următoarele resurse și spații de învățare:

Copiați

1 2 3 4 5
0

50

100
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31 (5,9 %) 38 (7,3 %)

133 (25,4 %)
154 (29,4 %)

168 (32,1 %)
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Observațiile și propunerile Dumneavoastră la acest capitol:

77 de răspunsuri

-

Nu sunt

Un student medicinist nu poate de la distanță să însușească materiile clinice.

Calculatoare în biblioteca ne ajută, dar închis pe perioada de pandemie, înainte era de ajuns de
cantitatea dar pe seară multe studenți internaționali se adună la calculatoare. Dar așa e bine

Ar fi binevenit sa se suplineasca Biblioteca cu mai multe carti (si anume carti si materiale noi!), fiindca
nu-s destule pentru toti studentii, iar cele vechi care sunt - in limba rusa.

După părerea mea ar trebui de dotat un pic mai bine biblioteca cu manuale didactice.

disponibilitatea la mai multe carti in format pdf

Rețeaua Wi-Fi in camine devine suprasolicitată in orele dimineții, din care cauză apar probleme de

C. Evaluați nivelul de satisfacție referitor la programul de studii, curricula și oferta de cursuri a

USMF „Nicolae Testemițanu”

Copiați

învăţare, aule, săli de curs (dotări, confort, funcţionalitate) Dotarea cu resurse moderne (videoproiectoare, internet wireless, ecra
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Observațiile și propunerile Dumneavoastră la acest capitol:

86 de răspunsuri

-

La cursurile opționale se exagerează. Studentul medicinist în loc să fie liber, trebuie sa retrăiască, pentru
că media se ia în calcul!

in unele momente noi avem indestul timp pentru a ne deplasa de la locul de locuinta la locul de
promovare a orelor

La capitolul cursuri optionale- am solicita sa știm prealabil orarul de desfășurare, nu cu o săptămâna
înainte .

Nu sunt

nici una

Нормально

D. Evaluați nivelul de satisfacție referitor la formele de evaluare finală în cadrul USMF „Nicolae

Testemițanu”

Copiați

Tematica abordată la cursuri Numărul şi varietatea cursurilor opţionale Cursurile sunt interesa
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Observațiile și propunerile Dumneavoastră la acest capitol:

73 de răspunsuri

-

Cred că este prea complicat ca intr-o zi studentul să susțină 2 probe ( teste, examen oral). Ar trebui să
selecteze proba mai obiectivă și să fie doar 1...

La unele catedre numărul de teste este exagerat, mai ales dacă ne gândim că sunt 2-4 zile de pregătire
atât pentru proba orală, cât și pentru cea de la calculator. Să nu mai vorbim și de întrebările greșite, sau
cu sens dublu. Este foarte neplăcut ca în timpul examenului să stai a dubii dacă să alegi răspunsul
corect sau cel greșit care a fost dat de la catedră. În concluzie, vă rugăm să faceți testele de la
calculator mai accesibile, de exemplu să micșorați numărul până la 600-700 teste per examen, și să
scoateți testele greșite sau cele cu sens dublu. 
Vă mulțumesc.

Nu sunt

totalizarile sa fie doar in test grila

E. Evaluați gradul de satisfacție privind serviciile de consiliere și orientare profesională oferite

de personalul USMF „Nicolae Testemițanu”

Copiați

Test asistat la calculator Test grilă scris Răspuns oral Examen în scris Evaluare
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Observațiile și propunerile Dumneavoastră la acest capitol:

40 de răspunsuri

-

Neutru

Nu sunt

nici una

Все нормально

La capitolul ,,Organizarea programului de studiu" situația e gravă la multe cursuri. Și cei ce citesc aceste
comentarii (dacă se mai citesc), ar fi de acord. De ce? Scurtarea cu 2 săptămâni a semestrului,
comasarea temelor, studiul individual într-un timp record, plus introducerea la examene a unor teme care
nu au fost discutate în cadrul seminarelir a dus la o dezorganizare atât în cadrul studenților, cât și în
cazul catedrelor (realizați un chestionar și profesorilor de la catedre pentru amănunte). La capitolul dat
sper să mai revenim.

F. Evaluați o serie de aspecte generale privind activitatea universității noastre

Copiați

alegerea cursurilor, organizarea programului de studii, învăţare eficientă) Consiliere privind managementul carierei
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Observațiile și propunerile Dumneavoastră la acest capitol:

56 de răspunsuri

-

Nu sunt

Vă mulțumesc că ascultați părerile studenților, înseamnă mult.

imi iubesc universitatea in care invat

..

,,Am încredere că diploma obținută va fi garanţia unor competenţe profesionale valoroase pe piaţa
muncii și în viaţă"- ce să mai vorbim despre nivelul de corupție? Sugerez să mai atenționați profesorii
corupți ( fiidcă există și Profesori onești) în această privință, dacă doriți ca diploma să fie o reflexie a
competențelor profesionale (sau pur și simplu pentru imaginea și binele universității). 
,,Universitatea este deschisă să primească feedback din partea studenţilor/medicilor-rezidenți pentru a-
și îmbunătăţi continuu activitatea"- să vedem evoluția în timp după acest chestionar.

Copiați

onală (accesul la infrastructura de cercetare) şi personală oferit de USMF „Nicolae Testemițanu” Universitatea mă ajută
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