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Accepting responsesSUMMARY INDIVIDUAL

Organizația în care vă desfășurați activitatea
30 responses

Domeniul în care vă desfășurați activitatea
30 responses
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1 (3.3%)
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Numele organizației
20 responses

Comisia Europeana

Conectys Serv Telecom

PATRONATUO ROMAN

S.C. FIATEST S.R.L.

Companie privata

Institutuţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova"

Sottas SA

SNSPA

Srl

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe „AGROSTAR"

Ministerul Afacerilor Interne

Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile - CSIPPC

-

Building Support Services SRL

PFA Butcaru Ana Cornelia
Profond Management SRL
Intratest SRL

Nestle Romania

Renault Grup Romania

Mol Romania Petroleum Products.

OMV Solutions GmbH

Top Management Training Centre
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Manager de proiect

Expert raportare

Senior Functional Analyst

SPECIALIST FORMARE PROFESIONALA

Masterandă

HR Project Manager

Analist Vnanciar

Lead Artist

Director adjunct, Departamentul Ştiri şi Dezbateri TV

Sef de proiect

consilier

MASTERAND

Asistent manager

operator calculator si director de vanzari

Consultant in managememtul de proiect

oVter specialist

OVter pentru administrarea fortei de vanzari

Activitati independente

Consilier principal - Relatii internationale

-

Manager Proiect in cadru departamentului de Peisagistica

formator

Category Developer

Responsabil HR si Project Leader

Sef Proiect Supply Chain

Sales&Supply Senior BackoYce Expert.

Cercetător medicină generală /manager de proiect

Department Manager Account Payables

Project Manager
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Experiența în proiecte:
30 responses

Apartenenţă de gen
27 responses
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0 5 10 15

Fără experiență

Între 1 și 3 ani

Între 3 și 5 ani

Peste 5 ani

12 (40%)

6 (20%)

4 (13.3%)

8 (26.7%)

Feminin

Masculin

17 (63%)

10 (37%)
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Promoţie
30 responses

Vă rugăm să evaluaţi următoarele aspecte generale referitoare la Masteratul de
managementul proiectelor utilizând o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă “foarte
nemulţumit”, iar 5 înseamnă “foarte mulţumit”: Desfăşurarea cursurilor și
seminariilor
30 responses

0 5 10 15 20

Masterat zi rom…

Masterat IFR

12 (40%)

18 (60%)

1 2 3 4 5
0

5

10

15

2 (6.7%)

4 (13.3%)

8 (26.7%)

14 (46.7%)

2 (6.7%)
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Relaţia cu personalul administrativ a masteratului
30 responses

Suporturi de curs şi alte documente didactice
30 responses
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0 (0%)
3 (10%)

9 (30%)
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6 (20%)

1 2 3 4 5
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10.0

12.5

4 (13.3%)
3 (10%)

7 (23.3%)

11 (36.7%)

5 (16.7%)

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

4 (13.3%)

10 (33.3%)

8 (26.7%) 8 (26.7%)
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Interacţiunea cu profesorii
30 responses

Relația cu structura de conducere a masteratului
30 responses
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0 (0%)
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Strategii şi tehnici de atragere a Vnanţării de la Uniunea Europeană.
Desfăşurarea cursurilor și seminariilor
30 responses

Strategii şi tehnici de atragere a Vnanţării de la Uniunea Europeană. Suportul de
curs
30 responses

1 2 3 4 5
0

5

10

2 (6.7%)
1 (3.3%)

4 (13.3%)

11 (36.7%)
12 (40%)
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Strategii şi tehnici de atragere a Vnanţării de la Uniunea Europeană. Modalitatea
de evaluare
30 responses

Strategii şi tehnici de atragere a Vnanţării de la Uniunea Europeană. Prestația
profesorului/profesorilor
29 responses

1 2 3 4 5
0
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4 (13.3%)

13 (43.3%)

6 (20%)
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Strategii şi tehnici de atragere a Vnanţării de la Uniunea Europeană. Metodologie
didactică
30 responses

Strategii şi tehnici de atragere a Vnanţării de la Uniunea Europeană. Aport practic
30 responses
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Managementul proiectelor I . Desfăşurarea cursurilor și seminariilor
30 responses

Managementul proiectelor I . Suportul de curs
30 responses
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Managementul proiectelor I . Prestația profesorului/profesorilor
29 responses

Managementul proiectelor I . Caietul/materiale de seminar
30 responses
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4 (13.3%)
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11 (36.7%)
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5

10

15

0 (0%) 2 (6.9%) 2 (6.9%)

10 (34.5%)

15 (51.7%)

5

10

15

1 (3.3%)

5 (16.7%)

13 (43.3%)

9 (30%)
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Managementul proiectelor I . Metodologie didactică
30 responses

Managementul proiectelor I . Aport practic
30 responses
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Globalizare şi integrare europeană. Suportul de curs
30 responses

Globalizare şi integrare europeană.Modalitatea de evaluare
30 responses
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Globalizare şi integrare europeană. Prestația profesorului/profesorilor
29 responses

Globalizare şi integrare europeană. Caietul/materiale de seminar
29 responses
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Globalizare şi integrare europeană.Aport practic
30 responses

Ce vă place în mod deosebit la Masteratul în Managementul proiectelor și ați dori să
promovați?
21 responses

As aprecia ca pe durata seminarului sa primim mai multe exemple cu aplicabilitate practica, sa se incurajeze rezolvarea in timp
real a unor studii de caz si sa se primeasca feedback din partea profesorilor. Momentan este doar o revizuire in grup a notelor
de curs.

-

1 2 3 4 5
0

2

4

6

5 (16.7%) 5 (16.7%)
4 (13.3%)

7 (23.3%)

1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

10

8 (26.7%)

4 (13.3%) 4 (13.3%)

6 (20%)

8 (26.7%)

QUESTIONS RESPONSES 30

2015 CHESTIONAR de EVALUARE A OPINIILOR STUDENȚ... https://docs.google.com/forms/d/1m74JEA9KFD1_UtpvzvK8aL...

16 of 24 20/02/18, 16:54



intrebarilor noastre.
Multumesc!

Seminariile tutoriale sunt ediciente. Mi-ar placea să am cunoştinţe temeinice în scrierea proiectelor.

Creativitatea

Imi place ca facem multe lucruri practice, ca profesorii sunt deschisi intrebarilor si ca adopta o altfel de predare in care
masteranzii sunt foarte implicati. M-am bucurat cand am vazut ca au fost redistribuite multe locuri la buget pentru acest master.

Mi se pare interesanta initiativa unora dintre profesori de a ne aduce la cursuri exemple de oameni care au succes

modalitatea de desfasurare a cursurilor foarte practica

Faptul ca este online

Cursul și seminarul de Managementul Proiectelor

Lucru in echipa/Comunicarea deschisa cu profesorii

Modalitatea de lucru eexibila.

Programul cu frecventa redusa care iti permite sa ai si job si sa studiezi.

Imi plac foarte mult profesorii - deschisi, orientati spre studenti, experienta pe domeniile pe care le predau.

Imi place faptul ca avem activitati practice, proiecte concrete de realizat, se pune accentul pe detalii.

Imi place stilul alert in care lucram. Faptul ca exista oportunitati si extra-program, nu doar cursurile in sine. Atmosfera per total
este una foarte placuta si productiva.

Programul de studiu, existenta IFR

-Crearea bazei pentru experienta de lucru in domeniul proiectelor;
-Acumulare unui bagaj de cunostine atat teoretice cat si practice utilizand un sistem de invatamant online, fara
frecventa;Experienta in comunicarea online;
-Obtinerea unei deschideri si viziuni largi, prin varietatea cursurilor din cadrul anilor de studii;
-Experienta in elaborarea academica de referate;
-Dezvoltare personala, cresterea increderii;gandire analitica;
-CertiVcare in domeniul Managementul Proiectelor;
-Lucru in echipa.

Mi-a plăcut în mod deosebit modalitatea de evaluare care mimează o viață armonioasă din punct de vedere profesional al unei
echipe de management de proiect. Temele alese pentru evaluare, pentru studiile de caz din timpul seminariilor (unde e cazul)
sunt interesante și pun echipa la lucru, dar aș dori să avem posibilitatea unei baze didactice mai mari, acces la o bibliotecă
virtuală sau posibilitatea de a accesa biblioteca SNSPA și în timpul weekend-ului.

Materia Managementul Proiectului I si informatiile utile aeate in urma acestei materii.
Domnul Paul Dorescu si experienta dumnealui de viata dar era mai util sa Ve materia GIE optionala.
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Modalitatea de predare. Fiind un masterat online, eu vad ca metoda de predare o interactiune video a profesorului si
masterandul punand intrebari prin intermediul unui chat.

N/A

se pune exagerat de mult accentul pe lucrul in echipa; sunt student care nu trec pe la cursuri, nu participa deloc la proiecte, au
promovat cu 8 si nu pot V exclusi din echipe ca asa se doreste... sa avem echipe de 4-5 persoane

In primul rand sunt foarte dezamagita de procesul de comunicare, care practic, este inexistent. Secretariatul raspunde foarte
greu la nr de telefon, pe e-mail nu raspunde nimeni, niciodata. Este frustrant si ineVcient.
In al doilea rand, la acest masterat exista si studenti fara experienta, asadar riscam sa ii plictisim pe cei care au trecut prin
materia respectiva deja dar si sa ii descurajam pe cei care nu au experienta deloc.
De asemenea, multi studenti vin din sectorul privat, insa acest Materat nu se adreseaza decat proiectelor cu atragere de
fondurile UE, desi este un subiect foarte interesant nu se refera la Management de Proiect, deoarce Proiectele nu sunt doar
publice, prin fonduri UE. As dori ca in anul 2 sa exista referire la Management general, aplicabil si in sectorul privat. Multumesc!

Feedbackul la temele intermediare si scorurile vin dupa examenele Vnale. Ar V mult mai instruitor daca le-am avea inainte de
examenul Vnal, ca sa stim si noi ce schimbam pentru predarea Vnala a proiectului. Altfel nu sunt constructive aceste examene
intermediare deloc.

Uneori mi se creează impresia că acest master seamănă mai mult cu nişte cursuri de perfecţionare a managerilor. Eu nu am
studiat managementul. Pentru mine domeniul este absolut nou, şi cunoştinţele insuVciente.

Programul administrativ pentru studentii IFR.
Ar trebui ca o data pe semestru, cu ocazia primului curs fata in fata, sa avem posibilitatea sa rezolvam problemele
administrative.

Practica

Mi-as dori ca notele sa Ve un pic mai mari, chiar daca nivelul acestui master este unul foarte ridicat. Sa se scoata seminarul de
la Globalizare, consider ca sunt de ajuns informatile din curs. Sa nu mai se mai planiVce in orar cursuri care sa inceapa la ora 5.

In mod deosebit imi displace faptul ca au fost scoase acele ore de practica care ni se promiteau la inscrierea la master
cumulate ca si experienta!
In mod deosebit imi displace taxa mult prea mare pentru serviciile care ni se ofera si beneVciile care ne-au fost luate!
In ultimul rand nu inteleg relevanta si pretentiile ridicate ale unor profesori care ne predau niste materii optionale si fara absolut
nicio importanta si niciun folos pentru noi (ex.GIE, daca voiam geopolitica, ma duceam la stiinte politice).
De asemenea, decizia de a acorda o singura bursa pentru anul de master, mi se pare o suprimare a unui drept pentru mine ca si
student care am obtinut rezultate bune, iar in Vnal, cand bursa ar trebui sa Ve considerata o rasplata pentru munca depusa in
timpul semestrului si rezultatele obtinute, se acorda pe criteriul notei de intrare la master dat Vind faptul ca mai exista un coleg
cu aceleasi rezultate, fapt care nu are absolut nicio relevanta cu situatia actuala, dat Vind faptul ca acum sunt inaintea colegilor
care au intrat cu note foarte mari la master.

Nu stiu daca cineva citeste romanul asta pe care l-am scris sau daca intereseaza pe cineva, ca de rezolvat sunt sigura ca nu se
rezolva nimic, dar dupa un semestru la acest master unde am venit cu tot sueetul si entuziasmul, pot spune un singur lucru: nu-
si merita banii!

suportul de curs foarte slab pe care l-am primit la sfarsitul semestrului 1

-Cursurile online, platforma nu ma ajuta, daca ar trebui sa-i dau un procent de utilitate ar V 20%.E pierdere de timp, ii ajuta doar
pe cei care nu pot veni la cursuri.
-Imi displace ca tot timpul ni se spune ce sa nu facem si mai putin cum trebuie facute lucrurile corect si de ce.
-Citim cursurile si constatam ca este insuVcient pentru a putea realiza proiectele pentru evaluare in mod corect.Nu avem situatii
similare, nu stim cu ce sa comparam.
-Am impresia ca nu trebuia sa dau la acest master daca nu am experienta in domeniu.
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cu toti profesorii, ar V fost util si pentru formarea echipelor, si pentru comunicarea cu profesorii. Secretariatul nu raspunde
niciodata la telefon, nu se raspunde la emailuri, singura urgenta si problema cu adevarat importanta pare a V plata taxei de
scolarizare...
Cursurile sunt prea putine pentru a se acoperi in mod corespunzator materii atat de ample si de complexe.
Masteratul pare destinat celor care deja lucreaza si au experienta in Managementul proiectelor, desi nu se mentioneaza nicaieri
acest lucru. Persoanele care nu au avut niciodata tangenta cu acest domeniu nu ar putea realiza proiectele prezentate in scopul
evaluarii, norocul a fost cu colegii care lucreaza deja in domeniu si au stiut ce este de facut.
Prea putine ore de curs, costul masteratului mult prea mare pentru ceea ce se ofera, cunostintele dobandite aici nu permit
absolventului sa se poata angaja pe un post de manager de proiect cu curaj si incredere ca stie ce are de facut...
Si nu in ultimul rand locatia din Bdul. Expozitiei, e ingrozitor de departe de orice.

anumite materii care nu par a V necesare pentru profesia de manager de proiect
Localizarea facultății - este foarte foarte departe

Cursurile in care se vorbeste despre un anumit domeniu fara studiu de caz concret.

Exista cerinte privind anumite cunostinte pe care nu le dobandesti din bibliograVa pusa la dispozitie

Nu stiu

Nu inteleg relevanta existentei cursului GIE in programa. Eu prin program de master inteleg specializarea pe o anumita directie,
aleasa de student. Cu alte cuvinte ar trebui sa existe numai materii in directa legatura cu domeniul propus de masterat.

Personal as elimina aceasta materie din programa si as adopta altele, mai relevante pentru studenti.

Platforma de studiu. Poate ar V mai indicata utilizarea unui software de tipul : Microsoft Live Meeting Server ,unde se poate face
in timp real prezentarea cursului , schimb de Vsiere , etc. + Suportul audio/ video

Modalitatea de evaluare a dnei profesoare Malina Ciocea si modalitatea de prezentare a dnei Bianca Robescu

Ce alte cursuri considerați că ar trebui incluse în programa Masteratului de
Managementul proiectelor?
17 responses

Managementul riscurilor, eventual un curs de tailoring of Project Management. Poate si o comparatie a principalelor metode de
PM - PRINCE2 si PMBOK

Fiind un parteneriat cu organizatia PMI, as vedea utile topicuri care au legatura cu managementul unui proiect in general, nu
numai pentru cele de atragere a fondurilor europene.

Managementul Schimbării, Managementul Riscului

Consider ca este foarte important sa discutam despre managementul proiectelor la modul general si nu doar din perspectiva
integrarii in UE. Imi doresc ca in urma acestui Masterat sa pot sustine independent un proiect, sa inteleg procesul integral si sa
invat sa lucrez cu echipa de proiect.
As dori sa invat despre metode de management eVcient, cum sa Vi un MP profesionist, mi-as dori mai multe exemple parctice si
mai putina teorie.
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la aceasta intrebare as putea sa raspund dupa terminarea masteratului, intrucat nu stiu ce anume voi mai studia in anul 2.

Managementul riscului
Management de program

Cursurile , materiile pe care le avem sunt extrem de serioase si este necesara o aprofundare a Vecarei materii in parte, profesorii
am toata admiratia pentru dansii sunt extrem de bine pregatiti cu multa experienta daca ne-ar ajuta mai mult...
Insa recunosc, daca nu aveam colegi in grupa care sa lucreze in domeniu nu am V stiut sa rezolvam punctele esentiale din
proiectele si lucrarile de semestru.

-

Cursuri de negociere.

nu stiu

Nu stiu

s-a vorbit foarte mult despre competentele pe care trebuie sa le aiba un manager de proiect. As introduce o serie de cursuri
optionale / 1-2 obligatorii, prin care studentii sa antreneze anumite skill-uri.

Un exemplu ar V un curs de negociere. Ca MP, mi se pare un skill vital, atat in relatia cu proprietarul proiectului si clientul, cat si
cu echipa de proiect. Daca mergem mai departe, la management de program, e si mai vital.

De asemenea, un curs de management de program ar V necesar. Proiectele aun inceput sa devina tot mai complexe si
managementul de program prinde amploare si in Romania. Ar V util sa plecam cu un basic.

Un modul de practica, sau un workshop in parteneriat cu o companie/ administratia locala

Cursuri de antreprenoriat, de bun simt, de educare a abilitatilor precum: leadership, time management, comunicare
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Recomandările dvs. pentru Masteratul de managementul proiectelor:
12 responses

A se vedea mai sus

Schimbarea modalitatii de predare;
Introducerea de materii noi;
Mai multe ore de predare (cursuri + seminarii face-to-face sau online);
Introducerea de noi cursuri corelate cu metodologia PMP;

Va rog sa imbunatatiti modalitatile de comunicare. De multe ori am aeat in ultimul moment ca s-a mutat un curs, orarul pe sem
2 a fost disponibil cu doar cateva zile inainte de inceperea cursurilor, metodele de evaluare nu sunt clare si nu primim feedback
in urma evaluarii si o mare problema pana acum, faptul ca nu ni se raspunde la e-mail-uri sau la nr de telefon de la secretariat.

Consider că seminariile tutoriale ar trebui să Ve planiVcate la început de curs. Un singur seminar tutotial e puţin. Potrivite ar V 2
seminarii tutotiale pentru Vecare curs. Unul la început şi celălat la sfarşit de curs, înainte de evaluare.

sa micsoreze pretul pentru cei de la taxa.

Toata admiratia pentru doamna profesor Loredana Radu, a fost singurul curs de la care am ramas cu ceva.
Nu mai vreau sa deduc eu din minima mea experienta ca manager de proiect (zero experienta), cum ar trebui sa Ve lucrarile de
semestru sau proiectele.
Mai multe cursuri fata in fata, mai multe ore, platforma online, as dori mai eVcienta, cu sunet.

Imbunatatirea platformei/modului de desfasurare a cursurilor. Cred ca si Facebook sau chiar yahoo messenger ar V mai
eVciente.

Poate ar trebui sa se mentoneze ca este un masterat care se adreseaza celor care lucreaza deja pe proiecte cu Vnantare
europeana - sau sa se revizuiasca putin abordarea.

sa se actualizeze broșura de prezentare a masteratului astfel încât sa conțină informații reale (de exemplu acel număr de ore de
practica pe care PMI le lua in considerație după terminarea masteratului sa nu mai apară în broșura de prezentare dacă nu este
o informație reala)

Sa se rezolve cat mai multe elemente la curs.

b) Posibilitatatea de a deveni mana…
c) Corpul de profesori și specialiști?
d) Orientarea preponderent practică…
e) Posibilitatea de a vă implica în pr…
f) Modul de desfășurare a cursurilor…
g) Recomandările cunoscuților/cole…
h) Costul redus al școlarizării?

1/2

10%

33.3%

33.3%
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de masterat.
O alta abordare a cursului GIE si o alta modalitate de predare a materiei STAFUE.

Sunteți interesat de obținerea certiVcării internaționale în management de
proiect (CAPM sau PMP)?
29 responses
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29 (100%)

1 (3.4%)
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Dacă răspunsul la înrebarea de mai sus este NU, de ce?
5 responses

Nu sunt de acord cu modalitatea de predare

Nu as recomanda cursurile de masterat pentru ca nu vad calitatea continutului inca. Grupele noastre sunt un amestec de
oameni cu experienta si oameni fara, nu exista omogenitate, nici structura organizata. Astept sa invat ceva de pe urma acestor 2
ani de curs si, din pacate, in sem. I am invatat mai mult de pe internet decat de pe urma cursurilor si a seminariilor. Spre ex. am
avut de realizat un proiect in sistem WBS- nu ni s-a prezentat cum se face acest lucru- suportul de curs contine informatii
irelevante pe acest subiect, ca urmare am luat o nota foarte mica pe proiect.
Insa, comparativ cu alte institutii, in continuare acest masterat si platforma pe care se desfasoara mi se pare cele mai bune din
Bucuresti.Multumesc.

Am elaborat suVcient de detaliat motivele la intrebarea cu lucrurile care imi displac la acest master.

Imi cer scuze daca raspunsurile mele v-au suparat sau deranjat, sper tare mult sa nu ma afecteze la nota, m-am inscris la acest
master cu multe sperante si as V vrut sa Ve temelia de baza in profesia de manager de proiect pe care sper ca o voi urma, insa
daca voi ramane doar cu o diploma la Vnal...nu este rezultatul la care m-am asteptat.

L-as recomanda numai daca ar V toate materiile ca Managmentul Proiectului predata de Simona Bonghez
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19 (63.3%)

2 (6.7%)

10 (33.3%)
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