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Ancheta
“Managementul universitar în viziunea studenţilor”

(Sondaj realizat de studenţii sociologi de la USM)

1.Cum apreciaţi calitatea conducerii în instituţia în care  învăţaţi?
1.Foarte bună           4.3%
2. Bună                    39.1%
3. Satisfăcător          43.8%
4. Nesatisfăcător      11.3%
5.Altceva                  1.5%

2. În viziunea Dstră care tip de instituţie este mai bine condusă:
1. De stat   -  50,8%
2. Privată    - 49,2%

3.De ce ?
De stat :
a) mai multă ordine şi control de stat;
b) corupţia mai slabă, profesorii mai competenţi, siguranţa în instituţie;
c) diploma este recunoscută peste hotare;
d) asigurarea cu burse şi locuri de muncă;
e) evaluarea mai strictă şi rezultate mai înalte.
Privată:
a) este mai bine condusă;
b) starea financiară mai bună,existenţa mai multor mijloace de instruire;
c) conducerea mai responsabilă;
d) cadrele didactice nu-şi impun autoritatea şi mai multă libertate studenţilor.

4. După părerea Dstră la care compartiment activitatea managerială este
    necorespunzătoare (medii în sistemul de notare de la 1 la 10):

1. Gestionarea financiară 5,9

2. Organizarea activităţii profesorale 6.8

3. Organizarea activităţii bibliotecilor şi a sălilor
computerizate

5.9

4. Implicarea studenţilor la luarea deciziilor la nivel de
conducere

3.9

5. Asigurarea condiţiilor sanitare 5.4

6. Realizarea activităţilor extracuriculare şi divertisment 6

7. Controlul financiar 6

8. Controlul procesului de învăţămînt 6.5
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5. Care stil de conducere – autoritar, democrat, liberal - este mai eficient? ( enumeraţi în
    ordinea priorităţilor ):

democrat, liberal, autoritar - 53.7%;
democrat, autoritar, liberal – 23,3%;
liberal, democrat, autoritar – 9,3%;
autoritar, democrat, liberal – 9,0%;
autoritar, liberal, democrat – 4,7%.

6. Care sunt problemele cu care v-aţi confruntat din cauza unei conduceri şi organizări
     ineficiente?

Da Nu

1. Accesul limitat la informaţie 63,3% 36,7%

2. Necalificarea cadrelor didactice 47,2% 52,8%

3. Impunerea unor taxe pentru lipse 36,7% 63,3%

4. Cererea de mită 50,7% 49,3%

5. Necorespunderea condiţiilor de trai în cămin 55,9% 44,1%

6. Neinformarea studenţilor 56,5% 43,5%

 7. Dacă aţi ajunge la conducerea instituţiei în care învăţaţi, care ar fi primul lucru pe
    care l-aţi schimba ?

Organizarea profesorală,schimbarea metodelor de predare 19,2%

Anularea taxei pentru absenţe şi reexaminare   9,7%

Lichidarea cadrelor corupte şi necopetente   9,6%

Asigurarea accesului la informaţii   8,4%

Orarul, suprasolicitarea studenţilor   8,4%

Micşorarea taxei de şcolarizare şi  taxei pentru cămin   7,6%

Controlul procesului de studii   5,6%

Materialul studiat şi condiţiile de studii   4,8%

Activităţi de divertisment  şi informarea studenţilor   4,8%

Majora bursa şi micşora nota de trecere la bursei   4,4%

Aşi ţine cont de părerile studenţilor    4,0%

Aşi delimita clar specialităţiile    3,6%

Aşi schimba decanatul    2,8%

Condiţiile după care se face admiterea    2,4%

Altceva    4,7%
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8. După părerea dumneavoastră, care sunt cauzele absenţei unui management
    performant în intituţiile superioare de învăţămînt?

Prima
alegere

A doua
alegere

1 Necalificarea cadrelor manageriale 23,0% 14,4%

2 Corupţia 32,1% 18,4%

3 Neîndeplinirea funcţiilor de către cadrele de
conducere

24,7% 24,4%

4 Luarea de mită 17,4% 31,4%

5 Nu au rspuns 2,8% 11,4%

9. Atunci cînd vorbim despre calităţile celor care conduc instituţiile superioare de
    învăţămînt , care din aceste calităţi credeţi că îi caracteriziază într-o măsură mai
     mare pe …?

    ( în % din numărul total de respondenţi)

Senat Rectorat Rector Decanat

Da Nu NS Da Nu NS Da Nu NS Da Nu NS

Competenţă 36,0 19,3 44,7 56,0 16,5 27,5 73,0 9,8 17,2 57,7 19,0 23,3

Egoism 24,3 31,0 44,7 22,9 35,6 41,5 18,3 49,0 32,7 23,6 42,0 34,4

Inteligenţă 46,1 15,1 38,8 52,5 18,2 29,2 68,3 13,4 18,3 60,0 17,6 22,4

Iresponsabilitate 22,5 30,6 46,9 27,1 42,3 30,6 18,3 52,8 28,9 21,8 50,7 27,5

   10. Sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:

Da Nu

1 Nu se ţine cont de sugestiile studenţilor în planificarea
activităţii în instituţii 78,9% 21,1%

2 Distribuirea locurilor bugetare la diferite specialităţi este
corectă 72,6% 27,4%

3 Statul este obligat să desfăşoare control asupra activităţii
manageriale în instituţiile superioare de învăţămînt 82,2% 17,8%

4 Cei ca mine nu au nici o posibilitate să schimbe lucrurile în
activitatea managerială a instituţiei 68,6% 31,4%

5 Managementul eficient al unei instituţii superioare de
învăţămînt nu depinde de aplicarea unui control de stat 49,9% 50,1%



  11. Credeţi că distribuirea locurilor bugetare la diferite specialităţi se face din
       următoarele considerente (enumeraţi în ordinea priorităţilor):

Cererea din partea abiturienţilor, Cererea de pe piaţa de muncă, Încasări – 15,1%

Cererea din partea abiturienţilor, Încasări, Cererea de pe piaţa de muncă – 9,8%

Cererea de pe piaţa de muncă, Cererea din partea abiturienţilor, Încasări – 15,3%

Cererea de pe piaţa de muncă, Încasări, Cererea din partea abiturienţilor – 16,2%

Încasări, Cererea de pe piaţa de muncă, Cererea din partea abiturienţilor – 26,1%

Încasări, Cererea din partea abiturienţilor, Cererea de pe piaţa de muncă – 17,0%

12. De ce este influenţat managementul în instituţiile superioare de învăţămînt?

Prima
alegere

A doua
alegere

1 Politica de stat 46,5% 20,1%

2 Cadrul legislativ 6,5% 15,7%

3 Experienţa ţărilor dezvoltate 14,7% 17,5%

4 Personalitatea managerilor din instituţii 28,8% 31,5%

5 ONG-uri 3,5% 15,2%

Mersul cercetării:
Au fost intervievaţi 437 de studenţi din 12 instituţii superioare de învăţămînt de la 20 de
specialităţi. Specialităţile şi ani de studii  au fost alese aleator. S-a folosită metoda anchetării.

Date demografice:
Sexul: M - 38%:
            F - 62%.

Vîrsta:   18 ani -10%;    19 ani - 21%;    20 ani - 30%;    21 ani - 14%;
              22 ani -11%;    23 ani -   8%;      24 ani - 3%;    25 ani -   3%

Limbi moderne
Filosofie
Filologie
Agronomie
Pedagogie
Relaţii Internaţionale
Medicină generală
Contabilitate
Chimie

Contabil revizor
Drept ecologic
Drept internaţional
Radioelectronică
Arhitectură
Economie
Biologie
Administraţie publică
Drept
Instituţiile de învăţămînt şi numărul de
respondenţi:

USM - 50
UTM - 50
UP ”Ion Creangă” - 50
ASEM - 50
ULIM - 50
USMF - 50
USAM - 45
INEFS - 25
Un. Slavonă - 15
Un. Moldoamericană - 20
IŞR - 20
Ac. de Telecomunicaţii -12
Specialităţile:

Matematică şi informatică Contabilitate audit
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