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MARKETINGUL EDUCA IONAL

Alexandru Nedelea

În lumea modern , în toate rile, în toate etapele
de dezvoltare, exist un anumit num r de omeri, o
anumit rat a omajului, ceea ce înseamn c o anumit
parte a popula iei se afl în c utarea unui loc de munc ,
corespunz tor preg tirii i unor a tept ri, exigen e personale. Pe de alt parte, numeroase unit i economice,
întreprinderi, firme, societ i, organiza ii, institu ii etc, nu
reu esc s angajeze personal suficient datorit existen ei
unei oferte de candida i care nu corespunde cerin elor
privind preg tirea, specializarea, calificarea etc. Neconcordan ele nu sunt numai de ordin cantitativ, ci, din ce în
ce mai mult, de ordin calitativ i structural.

Institu iile de înv mânt, structurate i organizate
inclusiv pe baza unor principii de marketing, con tientizeaz tot mai mult c poart o anumit responsabilitate i trebuie s se implice în rezolvarea unor astfel
de probleme, c ele nu trebuie s preg teasc for a de
munc în general, ci pentru satisfacerea unor nevoi cât se
poate de concrete i reale. C ut rile insistente, formarea
unui segment de manageri, au determinat pân la urm
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institu iile de înv mânt s accepte schimb ri de optic
radicale, s nu mai resping categoric, s nu considere
nedemne noile orient ri i practici. Astfel, a fost acceptat,
în mod treptat i marketingul i s-a n scut ceea ce azi
numim marketing educa ionali.

1. CEREREA

I OFERTA

Institu iile de înv mânt pot fi privite ca i agen i
intermediari între o anumit categorie de vârst a popula iei, care este purt toarea unei anumite cereri de instruire i educa ie i, deci, c rora le ofer servicii de aceast
natur , pe de o parte i ofertan ii de locuri de munc (unit i economice, institu ii, organiza ii etc), care au o cerere
de for de munc , de un anumit nivel de calificare, pe de
alt parte. Rezult ca orice unitate de înv mânt ac ioneaz pe mai multe pie e. Trebuie s atrag un anumit
num r de tineri, pentru a avea „obiect” de activitate, pentru a avea cui furniza i „vinde” servicii de înv mânt.
Aceast for de atrac ie va fi cu atât mai puternic , cu
cât absolven ii reu esc s intre în num r mai mare la facult i (în cazul înv mântului liceal) sau î i g sesc mai
u or locuri de munc conforme cu a tept rile i exigen ele lor, puse la dispozi ie de ofertan ii de locuri de munc .
Fiind vorba de cerere i ofert , de rela ii de pia ,
este evident c institu iile de înv mânt, ale c ror absolven i nu- i g sesc plasament adecvat, se vor confrunta cu
o lips de candida i i, invers, cele ale c ror absolven i
sunt foarte c uta i i prefera i de ofertan ii de locuri de
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munc se vor bucura de un asemenea aflux de candida i,
c ruia nu-i vor putea face fa (unele nici nu doresc, în
ideea de a nu periclita nivelul calitativ al procesului
instructiv-educativ).
Cu alte cuvinte, în termenii economiei de pia ,
institu iile de înv mânt care func ioneaz eficient, adic
î i asum i îndeplinesc în mod corespunz tor rolul de
agent pe pia a for ei de munc , ai c ror absolven i
realizeaz cariere prestigioase sunt „condamnate” la
succes, se vor dezvolta, iar celelalte vor supravie ui pur i
simplu sau dac absol-ven ii lor nu- i g sesc plasament,
locuri de munc adec-vate, devin omeri, atunci sunt
„condamnate” la e ec, vor fi eliminate de (pe) pia **.
Practic, este vorba, deci, de patru agen i de pia
implica i: institu ia de înv mânt, organiza iile ofertante
de locuri de munc , posesorii de for de munc
(poten ial ) i statul. Rela iile lor trebuie armonizate,
contradic iile inerente rezolvate, cererea lor satisf cut .
Inclusiv în aceast privin , marketingul educa ional
poate juca un rol benefic. Într-o optic de marketing,
punctul de plecare îl constituie în mod inevitabil cererea
de for de munc efectiv i poten ial din economie.
Dar o abordare atât de general nu poate fi eficient .
Pentru a avea succes, orice institu ie de înv mânt se
raporteaz la un anumit spa iu geografic, are în vedere
cererea de for de munc din anumite ramuri, subramuri,
domenii de activitate sau, chiar mai strict, nevoile unor
anumite firme produc toare i/sau prestatoare de servicii.
Nu de pu ine ori, procesul se inverseaz .ii Nu unit ile de
înv mânt caut purt tori ai cererii pentru care s pregteasc for de munc , ci purt torii cererii (mari societ i
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industriale i de alt profil, unit i administrativ teritoriale)
înfiin eaz i finan eaz institu ii de înv mânt, pentru ai asigura acoperirea unei cereri de for de munc foarte
clar definite (ca num r, nivel de preg tire i calificare, ca
atitudine, comportament, ata ament etc. Dar, a a cum
subliniaz renumitul savant Paul Samuelson: „omul este
mai mult decât o marf ”, deci indiferent care parte are o
strategie activ sau pasiv (cine are ini iativa), institu iile
de înv mânt nu vor preg ti în primul rând for de
munc , ci vor preg ti oameni.

2. POLITICI EDUCATIONALE

Institu iile de înv mânt realizeaz primul contact cu pia a în perioadele de admitere. De pe o anumit
pia poten ial selec ioneaz un anumit num r de candida i, dup criterii i exigen e bine definite i comunicate. Candida ii admi i vor deveni elevi la licee sau
studen i în cadrul unor facult i i a teapt ca cererea lor
de educa ie, instruire (calificare) s fie satisf cut de un
corp profesoral competent i exigent, prin servicii de înv mânt adecvate (servicii de baz ). Dar, conform a tept rilor, unit ile de înv mânt, în vederea amplific rii
gradului de satisfacere a cererii, vor oferi i presta i o serie de alte servicii, numite suplimentare, cum sunt: cercetarea tiin ific , îndrumarea practicii elevilor i studen ilor, activit i comerciale .a. În sfâr it, se vor oferi i
servicii de cazare, de alimenta ie, de divertisment i alte
servicii social-culturale, în special de c tre institu iile
care atrag candida i nu dintr-o localitate, ci dintr-un
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perimetru geografic mult mai larg. Cele trei categorii de
servicii formeaz , la un loc, serviciul global al institu iei
de înv mânt.
În cadrul institu iilor de înv mânt preuniversitar, fundamentarea, elaborarea i traducerea în practic
a politicii de produs cade în sarcina aproape exclusiv a
corpului profesoral. Datorit
vârstei fragede
i
experien ei insuficiente, numai elevii din clasele mari (a
XI-a i a XII-a) pot fi, eventual, consulta i în elaborarea
unor planuri i programe de înv mânt. La nivelul
facult ilor, în schimb, studen ii, purt tori ai cererii de
servicii de înv mânt, pot fi i sunt efectiv atra i în
conceperea, fundamentarea, elaborarea i realizarea politicii de produs, tot a a cum vor fi consulta i absolven ii
cu o anumit vechime în diverse domenii de activitate,
care au beneficiat anterior de servicii de înv mânt, dar
i reprezentan ii firmelor care ofer locuri de munc
poten iale viitorilor absolven i, precum i oamenii de
tiin , speciali ti de prestigiu .a. Este vorba de un efort
general de adecvare a ofertei (a preg tirii absolven ilor)
la cererea pie ei for ei de munc , sub toate aspectele
(specializ ri, volumul i calitatea cuno tin elor, tr s turi
umane etc).
Având în vedere dinamismul extraordinar al
pie elor pe care ac ioneaz unit ile de înv mânt, acest
efort i proces de adecvare trebuie s fie permanent, iar la
anumite intervale de timp se impune reformularea substan ial a ofertei.
de înv

Costurile pe care le implic prestarea serviciilor
mânt trebuie acoperite. În consecin , fiecare
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unitate de înv mânt va dezvolta i va realiza în practic
o anumit politic de pre .
Înv mântul obligatoriu, în majoritatea rilor
este un înv mânt public, finan at de c tre stat. Dar în
numeroase ri, cum este i ara noastr , înv mântul
liceal nu este obligatoriu, dar este public, ca i cea mai
mare parte a înv mântului superior, deci este gratuit.
Gratuitatea nicidecum nu se refer la serviciul global
oferit. Este gratuit, în primul rând, serviciul de baz , de
înv mânt i o parte a serviciilor suplimentare, iar
serviciile social-culturale prestate sunt, aproape în
totalitatea lor, contra cost.
Rezult c i institu iile de înv mânt publice vor
avea o politic de pre . Funda-mentarea sa tiin ific i
corelarea ei cu celelalte politici este o condi ie esen ial a
succesului mixului de mar-keting conceput i aplicat.
Dup anul 1990 i în ara noastr apar numeroase
institu ii de înv mânt particulare, în special în
înv mântul superior.
Ele au politici de pre mai ample, mai cuprinz toare, nu primesc nici un ajutor din partea statului.
Din încas rile pe care le realizeaz , în primul rând din
taxe semestriale pl tite de cursan i, trebuie s - i acopere
totalitatea cheltuielilor i dac nu reu esc s atrag i alte
surse financiare (sponsoriz ri), sumele trebuie s fie
acoperitoare de costuri.
În sfâr it, politica de pre trebuie s aib în vedere
i costurile psihologice pe care le suport „consumatorii”
serviciilor oferite de institu iile de înv mânt, dar i
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p rin ii i, în general, familiile acestora. Cu cât aceste
costuri vor fi mai joase, cu atât unitatea de înv mânt se
va bucura de un aflux mai mare de candida i. Nivelul
costurilor psihologice va fi în dependen de succesul
tuturor politicilor i strategiilor concepute, elaborate i
traduse în practic , începând cu politica de recrutare i
selec ie a candida ilor, de calitatea procesului instructiveducativ, de calificarea i talentul pedagogic al corpului
profesoral i al altor categorii de personal, de ansele
percepute de elevi i studen i de a- i continua studiile
i/sau de a g si un loc de munc , de motivarea lor
adecvat .a.

Politica de distribu ie se extinde asupra a dou
aspecte: distribu ia serviciilor de înv mânt i „distribu ia”, plasarea absolven ilor, care reprezint de fapt
„produsul” lansat pe pia , oferit organiza iilor i institu iilor, care se prezint pe aceea i pia cu o anumit
cerere de for de munc calificat i ofer de fapt locuri
de munc .iii

Primul aspect se refer la realizarea unor forme de
înv mânt conforme cu a tept rile purt torilor cererii de
servicii de înv mânt. Dup anul 1990 i în aceast
privin s-au petrecut restructur ri semnificative. Astfel,
în cadrul majorit ii liceelor a fost lichidat forma de
înv mânt „seral”, ea p strându-se la un num r mic de
licee, în condi iile unor cifre de colarizare mult reduse.
Este în curs de lichidare „seralul” i în cadrul înv mântului superior. Dar universit ile au renun at i la
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forma de înv mânt „f r frecven ” i au dezvoltat, dup modelul rilor dezvoltate, înv mântul la distan .
De asemenea, universit ile din cadrul centrelor cu tradi ie au înfiin at facult i i colegii în noi centre, în
numeroase ora e în care s-a dezvoltat o cerere puternic
pentru servicii de înv mânt superior. De i aceste noi
forme de distribu ie nu peste tot func ioneaz irepro abil,
ele au avut un succes nea teptat de mare în primul rând
datorit faptului c reduc efortul financiar al studen ilor
i familiilor lor.
În privin a celuilalt aspect, cel al plas rii
absolven ilor, un num r important de licee i facult i au
un comportament pasiv.
Conform legisla iei în vigoare, ele nu au nici o
obliga ie pe aceast linie. Dar cele care au adoptat concep iile i metodele moderne de management i marketing, având i un comportament activ, se implic tot mai
amplu în „distribuirea” absolven ilor, elaboreaz i realizeaz politici pertinente în acest domeniu. Ele de fapt î i
dau seama c prestigiul, dar i existen a i viitorul institu iei de înv mânt, depind de ansele absolven ilor de a
g si locuri de munc , de a se realiza în plan profesional,
de a- i continua cu succes studiile. Se poate merge chiar
mai departe, pân la ini ierea i cultivarea unor rela ii
strânse de cooperare cu unele firme i institu ii, care ofer locuri de munc , cu centrele de plasare, cu organiza iile patronale. Nu de pu ine ori se implic i asocia iile
studen e ti, organizând târguri de locuri de munc , b nci
de date .a.iv
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În prezent, un num r din ce în ce mai mare de
absolven i nu- i g sesc locuri de munc , imediat dup
terminarea studiilor, solicitând ajutor de omaj. Al ii se
angajeaz în alte domenii decât cele pentru care s-au
preg tit sau se mul umesc cu locuri de munc ce nu
presupun calificarea înalt pe care i-au dobândit-o în
cadrul facult ilor. În ora ele mari exist surplus de
personal cu calificare ridicat , iar în cele mici i în
special în mediul rural, exist o penurie de absolven i de
înv mânt superior. Astfel de deregl ri accentueaz
importan a intensific rii c ut rilor, pe linia distribu iei,
cu implicarea tuturor p r ilor interesate sau care se pot
implica în mod eficient.

Prin politica de promovare i comunica ii,
institu iile de înv mânt î i propun crearea, între inerea
i cultivarea unei imagini pozitive, favorabile, de
prestigiu, care faciliteaz comunicarea i acceptarea de
c tre public a unei anumite pozi ii a institu iei, în cadrul
re elei de înv mânt, a mediului în general. Construirea
imaginii este un proces de durat , dureaz decenii i chiar
secole. Prestigiul dobândit de unele institu ii de
înv mânt cu vechime, tradi iile cultivate, încrederea i
respectul ce s-a format în mediu fa de anumite institu ii,
le faciliteaz acestora atât atragerea unor elevi i/sau
studen i cu un poten ial intelectual ridicat, cât i
orientarea absolven ilor c tre alte institu ii de prestigiu,
unde î i pot continua studiile sau spre domenii de
activitate unde î i pot valorifica în cele mai bune condi ii
cuno tin ele teoretice i aptitudinile pe care i le-au
dobândit.
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3. STRATEGII

Dat fiind complexitatea activit ilor instructiveducative, unit ile de înv mânt pot utiliza o mare
diversitate de variante strategice. Eficien a eforturilor
depuse va depinde în mod decisiv de adaptarea variantelor strategice la specificul activit ii din coli i facult i, de c tre conduc torii-manageri talenta i, bine
preg ti i i creativi, de capacitatea lor de a atrage personalul, în primul rând personalul didactic, în realizarea în
practic a strategiilor adecvate pentru care s-a optat.

În ceea ce prive te utilizarea marketingului intern,
accentul se poate pune pe perfec ionarea selec iei (pe
baz de concurs) i a sistemului de preg tire i formare în
continuare a personalului didactic. Problema motiv rii
adecvate a personalului (sub aspect material, dar i sub
numeroase alte aspecte) niciodat nu poate fi considerat
ca fiind rezolvat definitiv, mai ales în condi iile de
instabilitate ale tranzi iei. Dar importante lipsuri exist i
pe linia cre rii unui mediu adecvat desf ur rii procesului instructiv-educativ, inclusiv în ceea ce prive te
dotarea laboratoarelor i atelierelor cu aparatur modern , rezolvarea problemei accesului tuturor elevilor la
Internet. Cu o dotare dep it sau insuficient , nu se
poate asigura motivarea corespunz toare a cadrelor
didactice i nici a elevilor i studen ilor; ei nu pot fi
convin i c sunt preg ti i pentru viitor. Decisiv poate fi
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modalitatea de rezolvare a comunica iei interne, în
inten ia de a forma colective bine sudate, unitare,
conduse spre acela i obiectiv comun.
Rolul decisiv al marketingului interactiv rezult
din esen a cea mai profund a procesului instructiveducativ. În acest sens, nu ni se pare suficient
preg tirea, chiar foarte bun , a personalului didactic.
Credem c este necesar un talent înn scut de a activiza
elevii i studen ii, de a transforma procesul de instruire
într-un proces profund creativ, de a pune în valoare
capacitatea creativ deosebit de ridicat de care dispun
elevii i studen ii, la vârsta pe care o au.

Noua orientare, de a l sa conducerea institu iilor
de înv mânt în sarcina unor manageri profesioni ti, cu
specializare adecvat deschide teren utiliz rii marketingului rela ional.
Marketingul tranzac ional î i poate g si o larg
aplicabilitate în înv mântul superior particular i nu
numai. Inclusiv termenul de „ancorare” ni se pare
important, în sensul c absolventul poate reveni pentru ai continua studiile la Masterat, pentru a dobândi i titlul
de „Doctor în tiin e”, dar î i poate orienta copii sau al i
membri ai familiei s se înscrie i s urmeze cursurile
colii sau facult ii absolvite de el.
Profilul institu iei de înv mânt are un anumit
impact asupra politicii de produs, dar nu o define te în
totalitate. Iar la urma urmei, nici profilul nu este dat
odat pentru totdeauna. Ridicarea restric iilor impuse de
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legisla ie i administra ie pân în 1989, cre terea autonomiei unit ilor de înv mânt face posibil alegerea
unor variante strategice de succes, în vederea realiz rii în
practic a politicii de produs. Ca i în domeniile comerciale, strategiile de produs pot fi diferen iate în func ie de
fazele ciclului de via al produsului, de faza din ciclul de
via al unit ii de înv mânt, se pot utiliza variantele
strategice din matricea lui I. Ansoff .a.v
În cazul institu iilor de înv mânt particulare,
strategiile de pre prezint o importan deosebit . De i
acest segment al înv mântului este foarte tân r, la
diversele universit i particulare reg sim deja aplicate
diferite strategii de pre destul de clar conturate. Se
utilizeaz strategia pre ului (taxelor) ridicat, dar i cea a
pre ului mediu sau cea a pre ului sc zut. Faza de lansare
impune de regul cheltuieli mari de investi ii (noi cl diri
i dotarea lor) i universit ile particulare sunt nevoite,
constrânse de pia s opteze pentru strategia pre urilor
ridicate. Îns , pe facult i i profile, costurile de
func ionare sunt foarte diferite (de exemplu în func ie de
num rul orelor de laborator, dotarea acestora, cheltuieli
curente de exploatare) i se observ o anumit fundamentare a pre urilor pe baz de costuri. Diferen ieri se
fac i dup forma de înv mânt, durata studiilor, dimensiunile forma iilor de studiu .a. Se pare c , deocamdat ,
calitatea nu- i g se te reflectarea în strategiile de pre ale
majorit ii universit ilor particulare. Interesant este c
taxele pentru serviciul de baz (de înv mânt) se percep
în lei, dar se comunic în valut (de regul în dolari) i se
pare c dinamica taxelor este determinat cu preponderen de starea economiei, de cursul de schimb leu/dolar.
Pentru serviciile complementare i pentru cele socialAlexandru Nedelea
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culturale sunt preponderente pre urile orientate pe baz
de costuri.
În privin a strategiilor de distribu ie (a absolven ilor), în practic se utilizeaz trei variante strategice:
distribu ia direct , distribu ia prin intermediari i
distribu ia mixt . Organizarea ra ional a distribu iei
directe presupune înfiin area unor birouri (compartimente) specializate în cadrul unit ilor de înv mânt,
care in leg tura atât cu absolven ii, cât i cu agen ii
economici ofertan i de locuri de munc , organizeaz
întâlniri ale celor dou p r i, desf oar diverse activit i
promo ionale. Astfel, unele unit i de înv mânt au,
deci, un comportament activ pe linia distribu iei. În caz
contrar, dac ele nu se implic , nu au ini iative, se
rezum la a r spunde eventualelor solicit ri din partea
ofertan ilor de locuri de munc sau din partea unor
intermediari, atunci avem de-a face cu un comportament
pasiv. Dar nu pu ine sunt firmele, în special cele mari,
care deschid i ele, la rândul lor, birouri în cadrul celor
mai prestigioase centre universitare de pe diferitele
continente, contacteaz studen i cu rezultate foarte bune
în procesul instructiv, urm resc 2-3 ani la rând
performan ele lor, ofer locuri de practic , organizeaz
întâlniri cu grupuri de studen i la unele sedii ale firmei,
ini iaz încheierea unor contracte sau precontracte de
angajare, în condi ii deosebit de avantajoase. Dac între
cei doi poli apare cel pu in un intermediar (agen i de
plasare specializa i, priva i sau guvernamentali, birouri
de plasare, ministere, asocia ii patronale etc), atunci
vorbim despre distribu ie indirect , prin intermediari. În
sfâr it, în majoritatea cazurilor, institu iile de înv mânt
cu preocup ri serioase în aceast privin utilizeaz
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ambele variante, optând de fapt pentru o strategie a
distribu iei mixt .
În structura activit ilor promo ionale, un loc
semnificativ îl ocup publicitatea prin tip rituri, dar i
publicitatea gratuit (mai ales cea exprimat pe cale
oral ) sau rela iile publice. Deosebit de frecvent sunt
utilizate o serie de ac iuni destinate cultiv rii unei
atitudini de mândrie tuturor celor care au absolvit o
anumit institu ie de înv mânt, prin constituirea de
asocia ii ale absolven ilor, prin statornicirea obiceiului
organiz rii revederii promo iilor de absolven i, emiterea
de plachete jubiliare etc. Printre ac iunile specifice se
remarc i organizarea unor simpozioane, sesiuni de
comunic ri tiin ifice, editarea de publica ii tiin ifice .a.
De regul , strategia utilizat se bazeaz pe
promovarea imaginii globale în mod permanent, ofensiv,
nediferen iat i, pe cât posibil, cu for e proprii. În cazuri
particulare, mai ales în cazul lans rii unor produse noi,
alternativele strategice pot lua i forma unei promov ri
exclusive a produsului, intermitent , eventual prin
institu ii specializate.

4. AUTONOMIE

I MARKETING

Serviciile de înv
cadru organizatoric dat pe
sau mai pu in restrictive.
înv mânt caracte-rizat

mânt sunt prestate într-un
baza unei legisla ii mai mult
În condi iile unui sistem de
prin centralizare excesiv ,
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marketingul nu- i poate g si aplicabilitate. Speciali tii
unui astfel de sistem ignor sau chiar se opun categoric
pân i ideii de a utiliza m car macromarketingul. În
schimb, sistemele democratice, descentralizate, las o
larg autonomie unit ilor de înv mânt, care trebuie s
aib ini iative, s - i rezolve problemele cu competen , s
diferen ieze, s „înve e s mearg pe picioarele proprii”.
Un astfel de sistem se afl în curs de formare i în ara
noastr . Deosebit de important ni se pare faptul c
managerii de unit i colare în eleg necesitatea, dar sunt
i obliga i s participe la cursuri de management colar.
De i experien a democratiz rii sistemului de înv mânt este scurt , a reie it, totu i, în eviden leg tura
deosebit de strâns între autonomia unit ilor de înv mânt i dispozi ia, capacitatea lor de a aplica marketingul, care prin excelen e un micromarketing. Procesul nu
e favorizat de instabilitatea legislativ , de frecventele
modific ri intervenite în optica ministerului de specialitate, de interpret rile uneori foarte diferite a no iunii de
autonomie, de cadrul legislativ, în general, al reformei.
Totodat , ne exprim m convingerea c , în compara ie cu alte domenii de activitate, în înv mânt
macromarketingul poate avea o pondere i o importan
mai mare, dar i o eficien mai ridicat , în special în
ceea ce prive te segmentul înv mântului obligatoriu.
În sfera preocup rilor legate de realizare a unui
produs educa ional competitiv i bine integrat în
realitatea economic ne propunem s schi m un model
de fi
de evaluare a performan ei profesionale a
cadrelor didactice, din perspectiva studen ilor.
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Red m în continuare acest model propus:
1. Denumire disciplin
2. Cadru didactic
Rezultatele acestei evalu ri vor fi folosite pentru
îmbun t irea con inutului cursului (seminarului) i
metodei de predare i evaluare. V rug m s r spunde i
cu seriozitate.
Pentru asigurarea confiden ialit ii r spunsurilor, nu
semna i aceast fi de evaluare. V mul umim !
Pentru fiecare întrebare, alege i unul din urm toarele r spunsuri, încercuind litera corespunz toare:
a
absolut de
acord

b
în cea mai mare parte
de acord

c
moderat de
acord

d
pu in de
acord

e
nu sunt de
acord

A. Evaluarea procesului de instruire:
a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

a
a

b
b

c
c

d
d

e
e

a

b

c

d

e

a
a
a
a
a

b
b
b
b
b

c
c
c
c
c

d
d
d
d
d

e
e
e
e
e

Profesorul a precizat cu claritate ce a teapt din partea
studen ilor
Profesorul a sugerat teme pentru acas sau subiecte de
reflexie
folositoare
pentru
în elegerea
cursului
(seminarului)
Întreb rile examenului au reflectat principalele probleme
discutate la curs (seminar)
Procedura de notare a fost corect
Cursul (seminarul) a îmbun t it în elegerea mea în
domeniu din punct de vedere teoretic
Cursul (seminarul) a îmbun t it în elegerea mea în
domeniu din punct de vedere practic
Profesorul a fost bine preg tit pentru curs (seminar)
Profesorul a prezentat i probleme de noutate în domeniu
Profesorul a r spuns la întreb ri clar i concis
Metoda de predare a fost eficient pentru mine
Am înv at multe lucruri din acest curs (seminar)
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B. Informa ii de clasificare:
a

b

c

a

b

c

a

b

c

d

e

f

Indica i nota a teptat la examen:
a - între 9 i 10;
b – între 8 i 9;
c – între 7 i 8;
d – între 6 i 7;
e – între 5 i 6;
f – sub 5.
Care din urm toarele se potrive te pentru dumneavoastr :
a – este un curs din specialitatea de baz ;
b – este un curs util profesiei de baz ;
c – este un curs de cultur economic general .
Care din urm toarele se potrive te pentru dumneavoastr :
a – este un curs obligatoriu;
b – este un curs op ional;
c – este un curs facultativ.

C. Comentarii:
- Cel mai bun lucru referitor la acest curs (seminar) este:
………………………………………………………………………
…………………
- Cel mai r u lucru referitor la acest curs (seminar) este:
………………………………………………………………………
…………………
D. Alte aprecieri:
……………………………………………………………………
E. Alte sugestii:
……………………………………………………………………
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NOTE

i

Exist , desigur, excep ii. În rile dezvoltate, tot mai mul i tineri
frecventeaz
cursurile diverselor facult i (litere, filozofie,
sociologie, psihologie, biologie, muzic , arte, educa ie fizic ) nu
pentru a dobândi o anumit calificare în speran a g sirii unui loc de
munc , ci pur i simplu din pasiune.
ii
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serviciilor, Ed. Presa Universitar Clujean , Cluj-Napoca, 2001, p.
254
iii
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