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Chestionar pentru identificarea competențelor științifice solicitate 

de mediul economico-social pentru implementarea unor proiecte 

științifice aplicative în organizații 

 

Prezentul chestionar este utilizat pentru o cercetare efectuată în cadrul proiectului  Excelența 
academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de 
formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – 

ANTREPRENORDOC, Contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847 

Menţionăm că la analizele şi prelucrările ulterioare se va aplica principiul confidențialității iar 

răspunsurile dumneavoastră vor fi folosite doar în scop de cercetare ştiinţifică, utilizând metode 
statistice de prelucrare și interpretare. 

Vă aducem la cunoștință că prelucrarea (astfel cum este definită de Regulamentul (UE) 

2016/679) datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, în conformitate cu dispoziț iile 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 

În aceste condiţii, sunteţi de acord să folosim răspunsurile pe care ni le veţi da în scopurile amintite?  

□ Da, sunt de acord să folosiţi răspunsurile numai la analizele şi prelucrările ce servesc 

cercetării menționate   

 

Nume și prenume cercetător doctoral/postdoctoral: .............................................................. 

............................................................................................................................................... 

 

Tema lucrării de cercetare ........................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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1. Ce obiective ați stabilit în cadrul procesului de consiliere dezvoltare personală și de 

carieră? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

2. Ce obiective ați abordat până în acest moment în cadrul procesului de consiliere 

dezvoltare personală și de carieră? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

3. Ce obiective considerați atinse până în acest moment în cadrul procesului de consiliere 

dezvoltare personală și de carieră? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

4. Pe o scală de la 1 la 5 unde cifrele corespund următoarelor categorii de răspuns: 

1 – am înregistrat un progres foarte mic 

2 – am înregistrat un progres mic 

3 – am înregistrat un progres moderat 

4 – am înregistrat un progres semnificativ 

5 – am înregistrat un progres foarte mare 

 

Vă rog să apreciați progresul pe care l-ați înregistrat în cadrul procesului de consiliere 

dezvoltare personală și de carieră, în fiecare dintre următoarele dimensiuni, față de 

momentul anterior debutului procesului și în privința nevoilor de consiliere în carieră și 

dezvoltare personală? 
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Dimensiuni Nivel de progres înregistrat 

Informare (acumulare de informații necesare)      

Dezvoltare abilități (am exersat abilități care mă 

sprijină în dezvoltarea personală și de carieră) 

     

Conștientizare a anumitor aspecte pe care le pot 
îmbunătăți privind dezvoltarea personală și de carieră 

     

 

5. Ce obiective v-ați stabilit în cadrul activității desfășurate la agenții economici? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

6. Cum veți transpune în practică și cum plănuiți să îndepliniți aceste obiective? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

7. Care dintre resurse oferite de către agenții economici unde desfășurați practica credeți 

că vă pot sprijini în îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul activității desfășurate la 

agenții economici? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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8. Ce resurse personale și profesionale considerați că vă pot fi utile în îndeplinirea 

obiectivelor stabilite în cadrul activității desfășurate la agenții economici? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

                                                                      

Resurse disponibile Resurse necesare 

  

  

  

  

  

 

9. În ce fel apreciați că procesul de consiliere dezvoltare personală și de carieră poate să 

sprijine realizarea obiectivelor de practică desfășurată la agenții economici? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

10. Ce abilități considerați că vă puteți dezvolta în cadrul procesului de practică la agenții 

economici? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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11. Care dintre resursele deținute de către agenții economici unde realizați activitatea de 

practică credeți că vă sunt utile pentru transformarea temei de cercetare la care lucrați 

într-o idee de afacere? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

12. Ce resurse considerați că vă lipsesc pentru a putea transforma tema de cercetare la care 

lucrați într-o idee de afacere? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

13. Cine și în ce mod apreciați că ar putea să faciliteze obținerea acestor resurse care vă 

lipsesc în procesul de transformare a temei de cercetare într-o idee de afacere? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

14. Ce sugestii de optimizare a procesului de consiliere dezvoltare personală și de carieră 

aveți pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor avute în vedere în cadrul acestui 

proces? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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15.  Ce sugestii de optimizare a procesului de practică la agenții economici aveți pentru a 

asigura îndeplinirea obiectivelor avute în vedere în cadrul acestui proces? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 


