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“Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, “Investeşte în oameni!”
Axa prioritară: 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2 - “Calitatea în învăţământul superior”
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Chestionar de selecție a grupului țintă (studenți) pentru programul pilot Evaluarea
Dezvoltării Regionale

Date candidat
Nume, prenume: …………………………………………………………..................................
Semnătura: ………………………..............................................................................................
e-mail: …………………………………………………… Tel. Mobil: .....................................
Specializarea de licenţă absolvită:
…………………………………………………………………………………………………..
Specializarea de masterat urmată în prezent:
……………………………………………………………………………….…........................
Obiectivul personal în plan profesional:

a. pe termen scurt (< 1 an):
………………………………………………………………………………………………......
b. pe termen mediu (3 ani):
…………………………………………………………………………………………….... .....
c. pe termen lung (> 3 ani – 5 ani):
………………………………………………………………………………….. ......................
În ce măsură aţi fost, sunteţi sau intenţionaţi să vă implicaţi în viitor în activităţi profesionale
aferente/relevate domeniului dezvoltarii regionale?
a. Am fost implicat în activităţi profesionale de ………….…………. ......................................
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…………………………………………………………………………………………............
b. Sunt implicat în activităţi profesionale de ………….…………............................................
………………………………………………………………………………………………....
c. Intenţionez să mă implic în viitor în activităţi profesionale de ..............................................
....................................................................................................................................................
d. Nu intenţionez să mă implic în viitor în activităţi profesionale aferente domeniului
dezvoltare regională
e. Nu ştiu.
Ce oportunităţi vedeţi sub aspect profesional în piaţă pentru o persoană calificată in domeniul
Dezvoltare Regionala/Evaluarea dezvoltarii regionale?
a. Oportunităţi pe piaţa românească:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
b. Oportunităţi pe piaţa europeană:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Background în domeniul Dezvoltării Regionale:
a. Experienţă în programe de voluntariat/internship (max. 3, cele mai reprezentative):
Proiect 1 (tematică, implicare personală):
………………………………………………………………………………………. ..............
………………………………………………………………………………………………...
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Proiect 2 (tematică, implicare personală):
………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………
Proiect 3 (tematică, implicare personală):
………………………………………………………………………………………. ..............
………………………………………………………………………………………………
b. Diplome, certificări (specificaţi):
………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
c. Cursuri relevante absolvite la nivel licenta/ Subiectul lucrarii de licenta:
…………………………………………………………………………….……………………
…... ..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………......
.
Cât timp apreciaţi că o veţi avea la dispoziţie pentru acest program de specializare?

În ce măsură vedeţi o problemă în a dezvolta proiecte/teme de lucru individuale impuse
de către lectori?
a. Nici un fel de problemă
b. Depinde de subiect
c. Nu sunt de acord
Care dintre situaţiile următoare apreciaţi că este cea mai adecvată în cazul
dumneavoastră?
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a. Estimarea prezenţei la orele de curs şi aplicaţii/internship:
-

-

b. Adaptabilitatea la orar:
-

c. Adaptabilitatea la termenele de finalizare a proiectelor:

Subsemnatul/a ………………………………….................., declar pe proprie răspundere că,
datele completate în prezentul formular corespund cu realitatea.
Semnătura,
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