ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEILICENȚĂ ANUL 2&3; MASTER 1&2
În perioada 8.01.2018-10.01.2018 a fost transmisă, unor studenți selectați aleatoriu, un email de la adresa ligia.boca@uaic.ro cu
subiectul SONDAJ DE OPINIE- INTERNAȚIONAL STUDENȚESC
Dear Student,
The U-Multirank project is collecting data for our multi-dimensional global ranking of higher education
institutions.
One of the major purposes of U-Multirank is to help prospective and mobile students to make an informed
choice in selecting their university.
In contrast to existing global rankings - that focus mainly on research indicators - U-Multirank has a strong
emphasis on teaching and learning.
The views and assessments of their learning experience by current students is an important source of
information for prospective students and those who want to change their university.
We therefore invite you to give your views on your university, your programme and your learning experience!
Please give a candid and fair assessment!
Data privacy is guaranteed. We do not know your (email) address and your address will not be linked with
your answers.
The questionnaire is available online in several languages.
You can access it at:
http://che-survey.de/uc/umr2018/
Your personal password is:
If you have any questions on the project or the questionnaire (including technical questions), please contact:
U-Multirank team (info@umultirank.org)
With kind regards,
Dr. Sonja Berghoff
Senior Expert Empirical Methods CHE
U Multirank Student Survey

Stimate Student,
Proiectul U-Multirank presupune colectarea de date necesare pentru clasamentul global multi-dimensional, în care
sunt evaluate universită ți. Unul din principalele noastre obiective este acela de a oferi noi perspective si informaţii
pentru studenţi care optează pentru mobilitate astfel încât ace știa să poată alege universitatea pe baza unor
informaţii concrete.
In contrast cu clasificările internaţionale deja existente- care se focalizează în mod special pe indicatorii de
cercetare- U-Multirank se centrează în mod special pe procesul de predare-învățare.
Părerea și evaluarea oferită de actualii studen ți cu privire la experiența lor de învățare reprezintă o sursă importantă
pentru viitorii studenţi precum și pentru aceea care doresc să continue studiile la altă universitate.
Prin urmare sunte ți invitați să vă exprimați părerea dumneavoastră privind universitatea dumneavoastră, a
programelor de studii, a experien ței de învățare. Vă rugăm să oferiți o evaluare sinceră și corectă!
Confidențialitatea datelor este garantată.
Noi nu cunoaștem adresa dumneavoastră de email; adresa dumneavoastră nu va fi legată de răspunsul pe care
urmează să ni-l oferiți.
Chestionarul este disponibil online în câteva limbi. Poate fi accesat la următoarea adresă de email:
http://che-survey.de/uc/umr2018/
Parola dumneavoastră personala este:
Dacă aveți întrebări vă rog să contactați pe U-Multirank team (info@umultirank.org)
Cu stima,
Dr. Sonja Berghoff
Senior Expert Empirical MethodsCHE
U Multirank Student Survey

Vă rugăm să aveți bunăvoința de a vă verifica emailul și de a accesa link -ul către chestionarul on-line pentru a
vă exprima părerea și opinia dumneavoastrăcu privire la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
Vă mulțumim pentru sprijinul oferit!
Conducerea Facultății

