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Studiul a avut ca obiectiv cunoașterea opiniei studenților referitoare la cursurile desfășurate 

online, la nivelul Universității Ecologice din București, în perioada recomandărilor de 

prevenire a îmbolnăvirii cu COVID-19, în starea de urgență. Studiul a avut în vedere totalitatea 

studenților universității din București înscriși la programele de studii de licență, indiferent de 

forma de învățământ și la programele de masterat. 

Pentru colectarea datelor s-a utilizat un chestionar care a cuprins 14 întrebări. Chestionarul a 

fost postat pe pagina web a universității și pe paginile celor șapte facultăți și pe Facebook. De 

asemenea, chestionarul a fost transmis prin email tuturor studenților care aveau un cont valid 

în platforma eLearning.   

La studiu au participat 561 de studenți cu vârsta cuprinsă în intervalul 18-54 de ani (media = 

31,7 ani, mediana = 31 ani, abaterea standard = 9,4 ani). Din totalul participanților, 83,6% sunt 

înscriși la programele de licență și 16,4% sunt studenți înscriși la programele de masterat. 

72% dintre respondenți frecventează cursurile de zi (învățământ cu frecvență), iar 28% sunt 

înscriși la programe cu frecvență redusă.  

S-a dorit ca prin acest chestionar să fie măsurată atitudinea respondenților cu privire la câteva 

dimensiuni esențiale care privesc desfășurarea cursurilor online și anume: 

- Aprecierea cursurilor online la care au participat; 

- Efectele pe care le poate avea desfășurarea temporară a cursurilor prin mijloace online 
asupra activității de student; 

- Dorința de a menține, ca practică de rutină, a unor cursuri online, după încheierea stării 
de urgență; 

- Propuneri și aprecieri privind activitatea online din cadrul universității. 

De asemenea, întrebările au vizat și potențialul de adaptare a studenților la noile modalități de 

predare și de evaluare, prin mijloace online, cum ar fi accesul la Internet de acasă, dispozitivul 

folosit pentru a accesa cursurile online, platformele utilizate în activitățile online, consultarea 

Ghidului pentru activitățile didactice online pus la dispoziție de universitate, pe website. 
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A treia secțiune a chestionarului cuprinde informații care vizează facultatea și programul de 

studii la care sunt înscriși studenții, dar și unele date socio-demografice (vârsta, mediul – 

urban/rural). 

La nivel de universitate, rata de răspuns este de 12,9%1, iar pe facultăți, situația este 

următoarea: 

Universitatea Ecologică din București 12,9% 

Facultatea de Drept 6,0% 

Facultatea de Management Financiar 21,4% 

Facultatea de Ecologie si Protecția Mediului 5,9% 

Facultatea de Științele Comunicării 8,4% 

Facultatea de Inginerie Managerială 22,1% 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 11,2% 

Facultatea de Psihologie 24,4% 
  Sursa: calcule ale autorilor, bazate pe datele colectate  
 

Aproximativ jumătate dintre studenții care au răspuns la întrebările din chestionar (48,2%), 

fac parte din Facultatea de Management Financiar (24,8%) și Facultatea de Psihologie (23,4%). 

Majoritatea studenților apreciază pozitiv desfășurarea online a cursurilor 80,1%, iar o treime 

dintre ei (29,6%) le-au apreciat ca fiind excelente. 

Prezentul raport, deși foarte detaliat în cele ce urmează, constituie o analiză descriptivă a 

rezultatelor obținute din colectarea de date până în prezent (21 aprilie 2020). Chestionarul 

rămâne încă deschis pentru colectarea datelor până la încheierea stării de urgență (15 mai 

2020).  

 

 

1 Conform celor mai recente studii efectuate în domeniul cercetărilor statistice selective de tip smart survey 
(Lindemann, 2019) , ratele de răspuns în cazul unor cercetări statistice efectuate prin poștă electronică și/sau 
online sunt de aprox. 30%. 
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Cum apreciați cursurile online? 

Aveți acces la Internet acasă? 
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Ce dispozitiv folosiți pentru a accesa cursurile online de acasă? 

 

Ce efecte are desfășurarea temporară a cursurilor prin mijloace online asupra 
activității tale de student? 
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După încheierea stării de urgență, îți dorești să se mai desfășoare cursuri online? 

 

Ghidul pentru activitățile didactice online este util? 
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Ce platforme folosiți în activitățile online? 

 

La ce facultate sunteți înscris? 
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Programul de studii 

 

Forma de învățământ 
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Vârsta - în ani împliniți 

Vârsta medie a studenților care au răspuns la chestionar este de 31,7 ani. Distribuția 
studenților, pe vârste, este următoarea: 

 

Licență - Vârsta - în ani împliniți 

Vârsta medie a studenților de la programele de licență, care au răspuns la chestionar este de 31 
ani. Distribuția studenților înscriși la licență, pe vârste, este următoarea: 
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Licență IF - Vârsta - în ani împliniți 

Vârsta medie a studenților de la programele de licență CU FRECVENȚĂ (IF), care au răspuns la 
chestionar este de 29 ani. Distribuția studenților înscriși la licență - IF, pe vârste, este 
următoarea: 

 

Licență IF BUCURESTI - Vârsta - în ani împliniți 

Vârsta medie a studenților de la programele de licență CU FRECVENȚĂ (IF), cu reședința în 
București, care au răspuns la chestionar este de 31 ani. Distribuția studenților cu domiciliul în 
București, înscriși la licență (IF), pe vârste, este următoarea: 
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Licență IFR - Vârsta - în ani împliniți 

Vârsta medie a studenților de la programele de licență CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR), care au 
răspuns la chestionar este de 34 ani. Distribuția studenților înscriși la licență (IFR), pe vârste, 
este următoarea: 

 

Master - Vârsta - în ani împliniți 

Vârsta medie a studenților de la programele de master, care au răspuns la chestionar este de 
36 ani. Distribuția studenților înscriși la programele de masterat, pe vârste, este următoarea: 
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Mediul de rezidență 

 

Date despre chestionar 

Chestionarul a fost lansat în data de 11.apr.2020, la ora 11:20. 

Până la data analizei au fost colectate 561 răspunsuri. 

Analiza datelor și graficele au fost realizate cu ajutorul software-ului statistic R, prin rapoarte 

reproductibile, de tip R Markdown. 

 


