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CE SPUN STUDENȚII TUTORI DESPRE PROGRAMUL DE
TUTORAT?
- Autoevaluarea și feedback-ul studenților tutori O analiză la nivelul Universității de Vest din Timișoara

În luna ianuarie, CCOC a întocmit un chestionar care a vizat autoevaluarea activității de voluntariat de
către studenții tutori și oferirea de recomandări pentru îmbunătățirea programului.
La chestionar au răspuns 141 de studenți tutori. În cele ce urmează, vom oferi o scurtă analiză a
răspunsurilor oferite de către studenții tutori. Primele 3 întrebări vor fi analizate și interpretate la
nivelul UVT, în timp ce analiza întrebărilor 4, 5, 6, 7, 8 și 9 va fi realizată pentru fiecare facultate în
parte.

Întrebarea 1: Facultatea la care studiezi
Tabel 1: Frecvența răspunsurilor studenților tutori la chestionarul de evaluare:
Nr. crt.

Denumirea facultății

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Facultatea de Arte și Design
Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie
Facultatea de Drept
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Sociologie și Psihologie
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
Total:
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Număr de studenți care au
răspuns la chestionarul de
auto-evaluare:
6
8
6
30
6
32
7
37
9
141

Figura 1: Frecvența răspunsurilor pe fiecare facultate (numărul studenților tutori per facultate care au răspuns
la chestionarul de autoevaluare).

Întrebarea 2: La această întrebare, studenții tutori au avut sarcina de a bifa dintr-o listă de activități
date, doar activitățile realizate. Toate activitățile respective au fost prezentate în programul de
formare. La aceste întrebări studenții au răspuns prin Da sau Nu.
Activitatea 1.

Am participat la training-ul de formare de la inceputul anului
universitar

23

118

DA

NU

Figura 2. Frecvența participării studenților tutori la training-ul de formare.

Conform Figurii 2, se poate observa că, din totalul celor 141 de studenți tutori care au răspuns la acest
chestionar, 118 dintre aceștia au afirmat că au participat la trainingul inițial de formare, în timp ce doar
23 dintre aceștia au menționat că nu au participat.
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Activitatea 2.

Am participat la deschiderea anului universitar și am fost prezent în
momentul în care cadrul didactic, responsabil de programul de tutorat
pe facultate, a prezentat programul

38

103

DA

NU

Figura 3. Frecvența participării studenților tutori la deschiderea anului universitar

Din figura de mai sus se observă că, din total celor 141 de studenți tutori care au răspuns la chestionarul
de evaluare, 103 au afirmat că au participat la deschiderea anului universitar, fiind prezenți în
momentul în care cadrul didactic responsabil de programul de tutorat, pe facultate, a prezentat
programul. 38 de studenți au menționat că nu au participat la deschiderea anului universitar.

Activitatea 3.

În perioada 3 - 15 octombrie 2016 am organizat o primă întâlnire cu
studenții pe care i-am tutorat

14

127

DA

NU

Figura 4. Frecvența cu care studenții tutori au organizat prima întâlnire cu studenții din anul I.
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Din figura 4, observăm că 127 dintre studenții tutori au afirmat că au organizat prima întâlnire cu
studenții din anul I. Doar 14 menționează că nu au organizat această întâlnire.
Activitatea 4.

În prezent am o situație centralizată a studenților din anul I pe care îi
tutorez

33

108

DA

NU

Figura 5. Frecvența cu care studenții tutori dețin o situație centralizată a studenților tutorați

Din totalul celor 141 de răspunsuri, 108 studenți tutori afirmă că dețin o situație centralizată a
studenților din anul I, in timp ce 33 dintre aceștia menționează că nu dețin o astfel de centralizare.

Activitatea 5.

În perioada 18 noiembrie - 9 decembrie am organizat cea de-a doua
întâlnire cu studenții pe care i-am tutorat

53
88

DA

NU

Figura 6. Frecvența cu care studenții tutori au organizat cea de-a doua întâlnire

Din total de 141 de răspunsuri oferite de către studenții tutori, 88 de studenți au afirmat că au
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organizat cea de-a doua întâlnire, în timp ce 53 dintre aceștia menționează că nu au mai organizat-o.

Activitatea 6.

Am creat un grup de facebook, în care i-am adăugat ca și membrii pe
studenții tutorați

15

126

DA

NU

Figura 7. Frecvența cu care studenții tutori au creat grupul de facebook

Din totalul celor 141 de studenți tutori care au răspsuns la chestionarul de evaluare, 126 au menționat
că au creat acel grup de facebook în care i-au adăugat pe studenții tutorați, în timp ce 15 studenți
menționează că nu au creat acel grup.

Activitatea 7.

Consider că am răspuns cu promptitudine solicitărilor cadrului didactic
care supervizează activitatea de voluntariat

10

131

DA

NU

Figura 8. Frecvența cu care tutorii au răspuns cu promptitudine solicitărilor cadrului didactic responsabil de
programul de tutorat

6 | Page

131 de studenți tutori afirmă că au răspuns cu promptitudine solicitărilor cadrului didactic, în timp ce
10 menționează că nu au făcut acest lucru.

Activitatea 8.

Consider că am răspuns cu promptitudine solicitărilor studenții tutorați

5

136

DA

NU

Figura 9. Frecvența cu care studenții tutori consideră că au răspuns prompt solicitărilor studenților tutorați

136 de studenți au afirmat că au răspuns cu promptitudine solicitărilor studenților tutorați. Doar 5
studenți au menționat că nu au făcut acest lucru.

Întrebarea 3. Vizează aspecte ce țin de satisfacția legată de programul de tutorat
Tabel 2. Cât de multumit ești de activitatea desfășurată de tine?

Cât de multumit ești de activitatea desfășurată de tine?
Frecvența răspunsurilor studenților tutori
foarte nemulțumit
nemulțumit
nici mulțumit, nici nemulțumit
mulțumit
foarte mulțumit

6
3
22
70
40
Total răspunsuri: 141
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Figura 10. Cât de mulțumit ești de activitatea desfășurată de tine?

Conform figurii de mai sus, se poate observa că gradul de satisfacție cu privire la activitatea
desfășurată de către studentul tutore este peste nivelul mediu (m=3,96, N= 141).
Tabel 3. Cât de mulțumit ești de beneficiile pe care le-ai obținut ca urmare a faptului că ai participat în acest
program?

Cât de mulțumit ești de beneficiile pe care le-ai obținut ca urmare a faptului că ai
participat în acest program?
Frecvența răspunsurilor studenților tutori
foarte nemulțumit
nemulțumit
nici mulțumit, nici nemulțumit
mulțumit
foarte mulțumit

6
4
26
61
44
Total răspunsuri: 141
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Figura 11. Cât de mulțumit ești de beneficiile pe care le-ai obținut ca urmare a faptului că ai participat în acest
program?

Conform graficului de mai sus, se observă că media răspunsurilor studenților tutori cu privire la
satisfacția lor vizavi de beneficiile obținute ca urmare a participării lor în acest program este de m =
3,94. Acest lucru înseamnă că gradul lor de mulțumire vizavi de beneficiile obținute este peste nivelul
mediu.
Tabel 4. Cât de mulțumit ești de modul în care programul a fost organizat de către universitate?

Cât de mulțumit ești de modul în care programul a fost organizat de către universitate?
Frecvența răspunsurilor studenților tutori
foarte nemulțumit
nemulțumit
nici mulțumit, nici nemulțumit
mulșumit
foarte mulțumit

7
8
32
65
29
Total răspunsuri: 141
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Figura 12. Cât de mulțumit ești de modul în care programul a fost organizat de către universitate?

Conform graficului de mai sus, se observă că media răspunsurilor studenților tutori cu privire la
satisfacția lor vizavi de modalitatea de organizare a programului de către universitate este de m = 3,72.
Acest lucru înseamnă că nivelul de mulțumire a studenților tutori în legătură cu modalitatea de
organizare a programului de tutorat de către universitate este peste nivelul mediu.
Tabel 5. Cât de mulțumit ești de sprijinul oferit din partea facultății?

Cât de mulțumit ești de sprijinul oferit din partea facultății?

foarte nemulțumit
nemulțumit
nici mulțumit, nici nemulțumit
mulțumit
foarte mulțumit
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Frecvența răspunsurilor studenților
tutori
5
10
39
57
30
Total răspunsuri: 141

Figura 13. Cât de mulțumit ești de sprijinul oferit din partea facultății?

Conform figurii de mai sus se poate observa că gradul de mulțumire a studenților tutori vizavi de
sprijinul oferit din partea facultății este peste nivelul mediu.
Tabel 6. Cât de mulțumit ești de sprijinul oferit de către cadrul didactic responsabil de coordonarea
programului la nivel de facultate?

Cât de mulțumit ești de sprijinul oferit de către cadrul didactic responsabil de coordonarea
programului la nivel de facultate?
Frecvența răspunsurilor studenților tutori

foarte nemulțumit
nemulțumit
nici mulțumit, nici nemulțumit
mulțumit
foarte mulțumit

8
1
17
53
62
Total răspunsuri: 141
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Figura 14. Cât de mulțumit ești de sprijinul oferit de către cadrul didactic responsabil de coordonarea
programului la nivel de facultate?

Conform figurii de mai sus, se poate observa că gradul de mulțumire a studenților tutori vizavi de
sprijinul oferit de către cadrul didactic responsabil de coordonarea programului la nivel de facultate
este de nivel superior. Cu alte cuvinte, la nivelul Universității de Vest din Timișoara, studenții tutori au
fost mulțumiți în legătură cu sprijinul primit din partea profesorului responsabil de coordonarea
programului de tutorat.
Tabel 7. Cât de mulțumit ești de relația pe care ai avut-o cu studenții tutorați?

Cât de mulțumit ești de relația pe care ai avut-o cu studenții tutorați?

foarte nemulțumit
nemulțumit
nici mulțumit, nici nemulțumit
mulțumit
foarte mulțumit
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Frecvența răspunsurilor studenților
tutori
8
7
18
54
54
Total răspunsuri: 141

Figura 15. Cât de mulțumit ești de relația pe care ai avut-o cu studenții tutorați?

Conform figurii de mai sus, se poate observa că gradul de mulțumire a studenților tutori vizavi de
relația pe care au avut-o cu studenții tutorați este peste nivelul mediu (m = 3,99). Cu alte cuvinte,
putem afirma că studenții tutori au fost mai degrabă mulțumiți de relația pe care au dezvoltat-o cu
studenții de anul I.
Analiza răspunsurilor la întrebările deschise (4, 5, 6, 7, și 8) este realizată pentru fiecare facultate în
parte și poate fi regăsită începând cu pagina 14.
Întrebarea 9: Dorești să devii trainer și să furnizezi programul de formare pentru studenții care se vor
înscrie în programul de tutorat?
La nivelul UVT, din cei 141 de studenți tutori, doar 70 au afirmat că pe viitor ar dori să furnizeze
programul de formare pentru studenții care se vor înscrie în programul de tutorat, în timp ce 71 dintre
ei au menționat că nu doresc să devină traineri.
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Dorești să devii trainer și să furnizezi programul de formare pentru
studenții care se vor înscrie în programul de tutorat?

71
70

DA

NU

- Autoevaluarea și feedback-ul studenților tutori O analiză la nivelul fiecărei facultăți care a implementat programul de tutorat

Întrebarea 4: Ce ți-a plăcut cel mai mult în acest program?
Facultatea de Arte și Design
(6 respondenți)

Facultatea de Chimie, Biologie,
Geografie
(8 respondenți)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mi-a plăcut că am avut ocazia de a oferi sprijin, chiar dacă de cele
mai multe ori nu a fost nevoie
Am avut ocazia să cunosc oameni noi și să ajut la integrarea lor
Faptul că am fost mai aproape de studenții din anul I
Am avut șansa să ajut studenții anului intâi să se intergreze
Nimic în mod special
Mi-a placut foarte mult interacțiunea pe care am avut-o cu studenții
tutorați.
Colaborarea
Am cunoscut oameni noi
Mi-a placut foarte mult aprecierea primită din partea studenților pe
care i-am tutorat. Prima dată când i-am întâlnit pe holul din fața aulei
erau dezorientați și oarecum, reținuți, timizi. Era și normal de altfel.
Când au aflat că vor avea pe cineva care să ii îndrume și să îi ajute să
se adapteze mai ușor s-au bucurat mult. Prima întâlnire organizată cu
ei a fost de fapt o plimbare lungă prin uvt și oras în care le-am arătat
principalele puncte de interes pentru ei cum ar fi : secretariatul DPPD,
sediul OSUT, sala de sport, platforma de pe Oituz, centrul etc. Am
încheiat intalnirea la Mcdonalds unde am incercat sa aflu câte ceva
despre fiecare, de la serialul preferat, la cum isi petrec timpul liber.
Incă nesiguri, erau cam reținuți dar s-au simțit bine. Când au avut
nevoie de informații m-au intrebat fără ezitare. La cea de-a 2a întâlnire
din noiembrie le-am facut cunoștiință și cu colegii lor mai mari din anul
2, respectiv 3 de licență. Le-am ținut o prezentare despre importanța

●
●

●
●

Facultatea de Drept
(6 respondenți)

●

●

Facultatea de Economie și
Administrare a Afacerilor
(30 respondenți)

●
●
●
●
●
●
●
●
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dezvoltării personale și profesionale, în care am abordat subiecte
precum: managementul timpului, sfaturi pentru dezvoltare personală,
atitudine pe care trebuie s-o aibă intr-un mediu academic, temeri și
așteptări legate de facultate. Au manifestat interes și au participat
activ la conversație, lucru pe care l-am apreciat foarte mult. Faptul că
au făcut cunoștiință și cu colegii mai mari i-a încântat destul de mult,
s-au împrietenit repede și au socializat foarte mult. Pentru a destinde
atmosfera serioasă și academică le-am dat un test prin care să vadă
cât sunt de deschiși: am dansat după o coregrafie pregătită de
dinainte. Majoritatea au luat parte și chiar s-au distrat, mai ales când
se încurcau. Am încheiat cu o serie de experimente la care au
participat și ei, evident echipați corespunzător. Partea asta le-a placut
cel mai mult: culori, scântei, pasta de dinți pentru elefant. Partea care
mie mi-a placut cel mai mult a fost când ne-am imbrățișat cu toții si
mi-au spus că s-au simțit bine aflând informații utile și participând la
activități, cu alte cuvinte că s-au simțit integrați.
Le-am putut fi de ajutor studenților de anul 1
Faptul că am reușit să ajut studenții de anul să facă față tranziției de la
mediul preuniversitar la cel universitar și că am reușit să informez din
timp și i-am ajutat să cunoască regulamente, burse, cazări, examene,
măriri de note.
Socializarea atât cu studenții, cât si cu tutorii de an.
Mi-a plăcut că am avut ocazia să interacționez cu studenții din anul I
încă de la primul lor contact cu mediul universitar. Mi-a plăcut că pe
câțiva dintre ei îi cunoșteam deja de la ultimele ediții West Summer
University organizat de OSUT, proiect în cadrul căruia am fost
participantă revenind un an mai târziu ca și voluntar, iar restul mi-au
devenit și ei prieteni pe parcursul semestrului. Mai sus am precizat
faptul că nu sunt mulțumită de activitatea desfășurată de mine
deoarece știu că aș fi putut să mă implic mai mult, însă o bună parte
din acest semestru am lucrat și timpul nu mi-a permis să mă ocup atât
de mult pe cât mi-aș fi dorit. Cu toate acestea nu am ratat nicio ocazie
de a-i ajuta pe studenți și am răspuns la toate întrebările pe care le-au
avut iar la începutul anului le-am împărțit și Ghidul Studentului.
Mi-a plăcut că mi-am cunoscut colegii mai mici și că i-am putut ajuta
cu informații despre examene și cursuri și de cum să abordeze
materiile și chiar dacă programul s-a încheiat, voi fi alături de ei și pe
semestrul 2
Faptul că am putut să ajut studenții la început de drum de a înțelege
ce presupune facultatea noastră
Am cunoscut studenți noi
Ideea programului
Un program cu o viziune occidentală
Colaborarea dintre studenți și tutorii
Cel mai mult mi-a plăcut, că am putut ajuta studenții de anul 1 să se
descurce mai ușor
Au fost multe lucruri plăcute, însă cel mai mult mi-a plăcut faptul că
am reușit să îmi fac mulți prieteni buni în rândul studenților de anul 1.
Faptul că am putut experimenta cum este să fii tutore .
Faptul că am cunoscut persoane noi

●
●
●

●
●
●

●

●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●

Facultatea de Educație Fizică și
Sport
(6 respondenți)
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●
●
●
●

Faptul că tutorații au fost foarte receptivi și activi în relația noastră.
Faptul că am avut ocazia să experimentez cum este sa fii tutore .
Posibilitatea de a interacționa cu noii studenți FEAA, de a le împărtăși
din experiențele vieții de student, și nu în ultimul rând, șansa de a
cunoaște și a contribui la dezvoltarea unei noi generații.
Faptul că am putut interacționa mai mult cu cadrele didactice, m-a
ajutat sa îmi dezvolt abilitățile de comunicare.
Interacțiunea cu studenții de anul I
Mi-a plăcut faptul că am putut să ii ajut pe studenții de anul I să nu fie
la fel de speriați de ceea ce îi așteaptă pe parcursul facultății și sesiunii,
cum am fost eu în primul an.
În primul rând, m-a încântat ideea acestui program. Știu cum e să vii la
facultate într-un oraș mare. Tocmai de aceea, nu am vrut să pierd
oportunitatea de a-i ajuta pe alții să treacă mai ușor peste această
perioadă.
Interacțiunea cu studenții, pe cât a fost posibilă, și bineînțeles, faptul
că intr-un fel sau altul am lucrat cu aceștia.
Cel mai mult am apreciat la acest program că am avut ocazia să ajut
studenții să se adapteze mult mai ușor, furnizându-le informații utile
pe care eu cu un an în urmă am fost nevoită să le obțin de una singură.
Am cunoscut oameni minunați și am invățat multe unii de la alții. Am
legat prietenii frumoase cu studenții tutorați care cu siguranță vor
continua si după incheierea acestei etape .
Mi-a plăcut foarte mult că am avut ocazia să îi ajut pe noii studenți să
se integreze mai ușor în mediul academic, să le impărtășesc puțin din
experiențele mele din primul an și să îi încurajez cu privire la sesiune.
Am fost foarte satisfăcută când am reușit să îl conving pe studentul de
la grupa pe care o tutoram să nu părăsească facultatea și să rămână în
continuare student.
Cel mai mult, mi-a plăcut faptul că, am avut ocazia de a cunoaște
oameni noi cu caractere și dorințe diferite.
Faptul că studenții mai mari pot sprijini și oferi sfaturi în privința anilor
de studii.
Mi-a placut acest program deoarece am avut posibilitatea să
îndrumăm boboceii și să le oferim ajutor atât profesional cât și
personal.
Interacțiunea cu studenții noi
Cel mai mult mi-a plăcut că am putut ajuta studenții de anul I, pentru
că știu câte întrebări am avut și eu când eram în locul lor.
Faptul că am organizat intâlniri, ne-am făcut noi prieteni și tinem și
acum legătura
Acest program mi-a oferit șansa de a ajuta studenții "boboci" să se
acomodeze cu noul lor statut.
Faptul că am am cunoscut studenți noi și cu mare drag le-am putut
răspunde cerințelor.
Faptul că se formează legături
Colaborarea cu studenții tutorați
Faptul că prin experiențele noastre am reușit să facem primul an de
facultate al acestor studenți mai relaxat și încrezător.
Faptul că mi-am facut prieteni noi

Facultatea de Litere, Istorie,
Teologie
(32 respondenți)

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

●
●
●

Facultatea de Matematica și
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●
●
●

Relaționarea și întrajutorarea studenților.
Consider că acest program mi-a oferit șansa de a încerca să mă apropii
de proaspeții studenți și de a-i ajuta, din propria experiență, în
problemele întâlnite și de mine pe parcursul primului an de studiu. De
asemenea, am primit o mică mostră din ce înseamnă a coordona și a
tutora un grup de studenți, totodată oferindu-ni-se oportunitatea de
a ne dezvolta atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.
Posibilitatea de a-i ajuta pe cei din anul 1
Mi a plăcut ideea în sine
Mi-a plăcut că m-am simțit mult mai responsabilă
Să interacționez cu oameni noi
Plăcerea de a lucra cu colegii cu un an mai mic, scopul de a-i cunoaște
și întelege.
Mi-a plăcut faptul că am cunoscut oameni noi.
Posibilitatea de a ajuta.
Faptul că am putut ajuta bobocii, chiar dacă au fost doar doi cei care
mi-au cerut ajutorul.
Intenția cu care a fost făcut.
Că am avut ocazia să ajut alți studenți
Ideea de a-i ajuta pe studenții de anul I cu experiența și cu sfaturile
mele.
Mi-a plăcut că am putut fi de ajutor studenților de anul I.
Mi-a plăcut să știu că am putut face pentru cineva ceea ce pentru noi
nu s-a făcut. De asemenea, cu câțiva dintre studenții tutorați sunt
sigură că voi păstra legătura.
Ideea acestui program.
Că am avut ocazia să le împărtășesc celor de anul I din experiențele pe
care le-am dobândit eu după un an și că am putut fi de ajutor
Interacțiunea cu colegii din anul 1
Cel mai mult mi-a plăcut faptul că am avut oportunitatea de a-i ajuta
în măsura în care am putut pe studenții de anul I. Știu cum e să pășești
pentru prima dată în universitate fără să știi pe nimeni sau cum vor
evolua lucrurile. Totodată, această activitate m-a împins puțin să fiu în
funcția de lider, lucru pe care altădată nu aș fi îndrăznit să îl fac. În
timp ce încercam să ajut studenții, m-am ajutat pe mine însămi, am
descoperit aspecte ale personalității mele despre care nu știam nimic,
mi-am testat modul de abordare al unor situații complet noi pentru
mine. A fost o experiență minunată și îmi pare rău ca s-a terminat.
Mi-a plăcut acest program pentru faptul că am putut ajuta studenții și
că am putut să le dau sfaturi și să le împărtășesc din experiența mea
din primul an.
Cel mai mult în acest program mi-a plăcut că am avut posibilitatea să
le ofer studentilor sprijinul pe care noi nu l-am avut in anul 1 .
Posibilitatea de a organiza, coordona, informa și ajuta studenți de anul
1 pentru prima dată
Faptul că am putut interacționa cu o parte dintre studenții de anul 1,
dar și cu decanul lor de an.
Faptul că am putut ajuta pe cineva
Faptul că am interacționat atât cu studentii cât și cu cadrele didactice.
Discuțiile cu studenții
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Cel mai mult mi-a plăcut să îi ajut pe studenții tutorați la dificultățile
întâlnite și să le spun cum sunt profesorii din anul 1. Totodata am
realizat noi prietenii cu cei de anul 1.
Că am legat prietenii și am putut ajuta alți tineri.
Că am putut să le răspund celor de anul 1 cărora le-am fost tutore la
majoritatea întrebărilor.
Am putut să îmi ajut colegii mai mici atunci la nevoie, stiu cât e de
necesar în anul 1
Posibilitatea de a comunica cu studenții din anul I şi de a-i ajuta cu tot
ce mi-a stat în putință. De asemenea, training-ul de la început s-a
dovedit a fi foarte folositor.
Faptul ca i-am putut îndruma, ajuta pe studenții din anul 1.
Cel mai mult am apreciat si îndrăgit interacțiunea cu studenții. Ei
reprezintă singurul motiv pentru care m-am inscris în cadrul
programului. Nu am cum să nu îmi amintesc cât de debusolată am fost
eu în primul an de studiu și sper că am putut fi un sprijin temeinic
pentru ei.
Crearea unor noi relații și faptul că am putut să ajut stundeți care sunt
în situația în care am fost și eu, dezorientați sau dezinformați.
Faptul că am avut ocazia de a ne cunoaște colegii mai mici.
Faptul că am avut ocazia de a ne cunoaște colegii mai mici și de a forma
prietenii cu unii dintre ei
Că ne-a oferit informații despre universitate
Faptul că mi se adresau întrebări. Deși nu toți studenții au fost
interesați.
Faptul că am putut să văd cam cum pot să ajut studenții din anul 1 și
ce diferențe există între generația mea și a lor
Mi-a plăcut că a fost ceva nou pentru mine și că am putut să
interacționez cu persoane noi. De asemenea, m-a ajutat foarte mult
să mă dezvolt pe plan personal, deoarece mi-am învins barierele cu
privire la timiditate.
Faptul că studenții din anul I au avut șansa de a beneficia de sprijin din
partea celorlalți.
Mi-a plăcut că mi-a dat ocazia să ii ajut pe cei din anul 1
Posibilitatea de dezvoltare personală
M-am simtit bine să pot oferi sprijin studenților de anul 1 pentru că și
eu aș fi avut nevoie, mă bucur că am reușit să întocmim o anumită
relație între anul 1 si anul 2. M-am bucurat de fiecare student de anul
1 și de prietenia cu ei.
M-a bucurat să văd încântarea studenților tutorați la aflarea veștii că
vor avea îndrumători de anul II.
Mi-a plăcut faptul că am putut da o mână de ajutor unor proaspeți
studenți care, la momentul respectiv, aveau multe nelămuriri legate
de facultate. M-am înscris în acest program pentru că știam cât de
nedumerită eram eu la începutul anului I, fiind dificilă trecerea de la
liceu la facultate.
Colaborarea dintre studenții anului I și studenții anului II, facilitată de
cadrele didactice.
Faptul că am putut afla informatii de la alti studenti care, datorită
faptului că au trecut recent prin experiențele ce le parcurgem noi
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acum, au știut să ne ofere cele mai bune răspunsuri la intrebări.
Organizarea
Bunăvoința cu care m-au sprijinit stundenții care ne sunt tutori
Sigur nu tutorele
Interacțiunea cu ceilalți.
Faptul că am știut la cine să apelez când aveam nelămuriri și că mi s-a
răspuns rapid și cu drag
Interacțiunea cu studenții
Mi-a plăcut faptul că am putut să îndrum și să le ofer informații pe care
eu nu le-am primit în anul I studenților tutorați.
Relaționarea cu studenții
Faptul că am întâlnit oameni noi și am reușit să ajut studenții din anul
1 să se acomodeze mai ușor cu noua viață.
Îmi place foarte mult ideea acestui program, modul în care noi i-am
ajutat pe cei din anul 1 să se acomodeze cu facultatea, materiile și alte
lucruri importante. Anul trecut eu nu am avut sprijin și pot spune că
m-am acomodat destul de greu.
Interacțiunea cu studenții din anul întâi.
Anticiparea problemelor cu care se vor confrunta studenții și găsirea
de soluții preventive. Mulțumirea pe care am avut-o văzând că
studenții au putut să depășească sau să evite anumite obstacole cu
care m-am confruntat eu în anul I. Legarea de prietenii și sentimentul
că ajut comunitatea studențească.
Faptul că am cunoscut oameni noi și i-am putut ajuta pe studenții din
anul I.
Au fost multe lucruri care mi-au plăcut în mod special, de exemplu
interesul lor față de acest program, comunicarea dintre noi, activitățile
desfășurate și relația de prietenie dintre noi.
La acest program mi-a plăcut că am avut ocazia să ii ajut pe colegii mei
din anul I să iși rezolve problemele, le-am oferit răspunsuri unde nu le
era ceva in clar, mă bucur că am putut fi de folos.

Întrebarea 5: Dacă ai întâmpinat greutăți în cadrul acestui program, te rugăm să le menționezi
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A fost un pic greu să îi adun pe toți, ei nu au fost foarte
implicați, dar au răspuns cerințelor mele și m-au întrebat
când aveau nevoie.
Programul trebuie readaptat acestei facultati, aici cursurile se
desfasoara altfel.
Nu am întampinat probleme
Nu am fost adaugată în grupul de studenți tutori de pe
facebook, așa că nu am avut pe cine să întreb când aveam
vreo nelămurire decât pe cadrul didactic tutore. De altfel,
training-ul de la început a fost prost realizat și a durat foarte
mult, făcându-se puține activitati. Ghidul studentului tutore
nu a ajuns și la mine, deci eu am facut ce am considerat că e
necesar. Pe viitor ar fi bine să se țină cont de aceste lucruri.
Nu am întâmpinat dificultăți, atât doamna prodecan a
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Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, cât și doamna
profesoară tutore ne-au sprijinit pe mine și pe colega mea în
acest program.
Lipsa de informații in unele situații.
Lipsa de feedback din partea studenților tutorați
A fost greu să îi adunăm la acele întâlniri pe care trebuia să le
organizăm
Conștientizarea studenților mentorați de importanta
participării la programul de mentorat, deși consider că în timp
aceasta se va rezolva de la sine.
Dificil la început, deoarece sunt studenți în anul I si nu au fost
foarte sociabili, deschiși la ceea ce le spuneam noi, însă nu
este o problema a programului.
Da, la inceputul anului universitar, am avut un caz în care o
studenta mi-a spus ca vrea să renunțe la facultate deoarece
nu a prins loc în cămin. In acest sens am luat legatura cu
cadrul didactic responsabil cu coordonarea programului de
tutorat și împreună am reușit să rezolvăm foarte repede
problema. Astăzi studenta își urmează studiile și este cazată
în cămin.
Comunicare mai dificilă cu studenții care absentează mereu.
Organizarea primei întâlniri cu studenții.
Dificultățile întâlnite de mine în cadrul programului s-au
referit la relația dintre mine și studenții tutorați. Din păcate,
consider că nu toți au fost atât de receptivi pe cât mă
așteptam la ajutorul oferit; o parte dintre aceștia nu s-au
prezentat la niciuna din ședințele organizate, însă cu cei
prezenți am reușit să colaborez.
Nu am primit un feedback de la ei. Au părut dezinteresați şi
nu au venit toți.
Studenții nu au fost interesați de sedințe, nu am reusit să am
o comincare foarte bună cu ei pe facebook, nu a existat
interes din partea acestora pentru program.
Studentii nu au fost interesati, majoritatea nu au răspuns,
chiar și când le puneam întrebări
Studenții tutorați nu au fost foarte receptivi la ceea ce ar fi
trebuit să reprezinte pentru ei participarea în cadrul acestui
program deși le-a fost explicat programul atât de decanul lor
de an, cât și de mine la prima întâlnire.
Lipsa de implicare din partea studentilor, nu îi interesează.
Aceleași greutăți pe care le-am discutat și la întalnirea de
dinainte de Craciun.
Nu am reușit să comunic cu studenții, ei nu s-au arătat
interesați de program. Consider că datorită faptului că
majoritatea sunt pentru prima dată pe cont propriu și
descoperă o nouă independență, refuză să participe la un
program pe care-l văd ca pe un „set de reguli” de care ei nu
au neaparat nevoie. Am observat că și dacă au nelămuriri ei
caută să afle de la alții din anul/grupa lor și nu apelează la
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studenții desemnați să-i ajute.
După cum ziceam și la ședință, ar fi fost util dacă primeam din
timp listele cu studenții tutorați.
Nu toți studenții tutorați au fost receptivi și nu toți au
manifestat uneori interes. Găsirea de săli.
Am întâmpinat greutăți în identificarea studenților și în
găsirea lor pe Facebook pentru a putea crea grupul și în
aducerea lor la întâlniri.
Studenții tutorați nu păreau foarte interesați de ajutorul
meu, astfel că de multe ori simțeam că trag de ei.
Unii studenți nu s-au arătat interesați de acest program,
neparticipând la întâlniri.
Greutăți de comunicare cu unii studenți tutorați
Identificarea inițială a studenților
O problemă a fost faptul că nu am primit listele cu studenți la
timp și a fost foarte greu să îi găsim pe toți.
O altă problemă a fost că la a doua întâlnire cu studenții a
participat doar o studentă, deși confirmaseră mai mulți că ar
veni. Am organizat, însă, o a treia întâlnire la propunerea
doamnei decan de an a studenților de la franceză principal, la
care a fost prezentă și dumneaei. Astfel, situația a devenit
echilibrată.
Am avut, din păcate, o studentă care nu frecventa cursurile.
Am fost informată în privința acestui lucru de tutorele de an
al studenților de anul I. Dumneai m-a rugat să iau legătura cu
studenta respectivă. Am făcut acest lucru și am ținut-o la
curent și pe doamna decan de anul I despre evoluția situației.
În rest, programul s-a desfășurat destul de bine și fără
dificultăți. Am fost mereu ținuți la curent de către cadrele
didactice responsabile de acest program, fiind, astfel,
asigurată reușita proiectului.
Singura greutate întampinată și cea mai mare a fost
neseriozitatea studenților in legatura cu acest program.
La început mi-a luat foarte mult timp sa le gasesc conturile de
Facebook.
În primul rand, nu toți studenții și-au aratat interesul cand am
propus să ne întâlnim. Uneori aveam impresia ca îi contactez
degeaba, deoarece nu primeam raspunsuri decat de la o
persoana sau cel mult 3. De asemenea, orarul și activitățiile
extracurriculare atât ale studențiilor, cât și ale mele, s-ar
putea să fi stat în drumul nostru, în sensul că poate de aceea
nu am reușit să ne întâlnim mai des.
Un student a renunțat la studii.
Unii studenți refuză să comunice și asta ne face activitatea
foarte grea
Unii studenți nu au fost foarte entuziasmați în legătură cu
prima întalnire dar dupa și-au dat seama cât de benefică a
fost și încă este, colaborarea noastră.
Studenții refuză aproape orice contact
Nu am reușit să fac rapoartele lunare
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Deoarece am un job, a fost puțin complicat să mă ocup si de
a doua întâlnire.
A trebuit să îmi găsesc singură sălile pentru desfăşurarea
activității, deşi se presupunea că vom avea sprijin în acest
sens.
Partea cea mai grea a fost adăugarea tuturor membrilor in
grup, fie din cauza ca nu aveau Facebook, fie din cauza ca
aveau numele schimbate .
Găsirea unei săli a fost singura problema pe care am
întâmpinat-o în cadrul acestui program.
Am întâmpinat probleme în găsirea unei săli pentru a face
activități. Singura soluție a fost în facultate sau în fața
facultății, pentru că nu toți își permiteau să ieșim la suc sau
ceva...Deși ni s-a zis sa cerem ajutorul, am facut-o, dar mi s-a
zis ca nu erați pregătiți...Și atunci noi cum să reușim ce ne
propunem sau ce ni se cere? Na, una peste alta, a fost ok :)
Sală și studenții din anul 1 nu au fost atât de cooperativi
precum mă așteptam.
Mi-a fost dificil să găsesc un loc unde să mă întâlnesc cu
studenții, deoarece nu am avut săli și am renunțat la a doua
întâlnire tocmai din acest lucru. Am mai observat faptul că în
mediul on-line lumea este mai activă și că putem comunica
mult mai rapid decât face-to-face, fiindcă unii studenți nu
erau în oraș sau alții munceau.
A fost dificil să obținem o sală.
Reticența studenților tutorați, imposibilitatea de a face rost
de o sală în universitate
Mi-a fost foarte greu să găsesc o sală pentru întâlnirile
noastre, de fapt nu am găsit, a trebuit să improvizez. Cred că
în viitor ar fi foarte bine dacă s-ar lucra mai mult la acest
aspect.
Singura greutate întâmpinată a fost faptul că nu toți studenții
din anul I au fost interesați să vină la ambele întâlniri, motiv
pentru care nu i-am cunoscut pe toți.
Nu am avut dificultăți. Întrebările pe care le-am primit au fost
asemănătoare cu cele pe care le primesc, ca ocupant al
postului de reprezentant de an, de la colegii mei de an.
Tutorele și proasta sa organizare
Faptul ca era foarte greu de găsit o sală liberă și din acest
motiv se tot amânau întâlnirile
Nu am putut realiza lunar jurnalul de activitate.
Greutate la întâlnire cu studenții, aceștia nu veneau
Am încercat să unific studenții din anul I, să nu mai fie speriați
de viitor. Unificarea a reușit doar la un grup de 10-15
persoane.
Au fost unii studenți, puțini la număr, pe care nu i-am simțit
interesați, indiferent de cât am încercat să le stau la
dispoziție. Verificam periodic situația lor, dar de obicei

●
●

primeam răspunsul cum că totul merge bine. Acest lucru
poate fi pozitiv, dar mi-a venit greu să cred că e posibil ca
primul lor semestru să fie așa lipsit de dificultăți.
Cea mai mare dificultate a fost găsirea unui spațiu în cadrul
UVT. Toate sălile erau ocupate.
Greutăți nu am întâmpinat deoarece am gestionat situația
într-un mod echilibrat. A fost o activitate făcută din pură
plăcere.

Întrebarea 6: Dacă dorești să menționezi ceva în legătură cu modalitatea de relaționare cu studenții
tutorați
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Relaționarea cu studenții tutorați s-a făcut în mare parte
online, iar ocaziile în care eu și colegii mei tutori am intervenit
au fost relativ puține, deoarece nu am fost solicitați sau nu a
fost nevoie.
Cred că felul în care m-am raportat la ei i-a ajutat să capete
încredere în mine deoarece pe parcurs mă cautau din ce în ce
mai mult și am putut vorbi mai multe cu ei. Și nu au fost așa
din prima zi.
Consider că am abordat o atitudine bună față de studenții mei
tutorați, am avut o comunicare bună și în prezent ne
înțelegem bine. Au încredere să imi spună când întâmpină
vreo problemă, dar și-au înțeles responsabilitățile și
obligațiile foarte bine, majoritatea dintre ei.
Întelegerea și prietenia lor
Mi-ar fi plăcut să fie mult mai receptivi si interesați.
Foarte bună relația
Studenții din anul I nu prea au fost interesați de nici o
activitate ce le-am propus . Din partea lor nu a fost interes
deloc .
Au fost foarte receptivi, și deși eu fiind singurul tutore de la
toate cele 6 grupe am reușit să mă văd cu fiecare grupă în
parte, ei fiind foarte deschiși la a se dezvolta și a înțelege mai
multe din tainele studenției.
Studentii au fost foarte receptivi atunci când le propuneam
întâlniri de grup. Au fost foarte deschiși și am organizat și
ieșiri în oraș.
Relaționarea cu studenții a decurs foarte bine, încă de la
început i-am tratat de la egal la egal, spunându-le că suntem
prieteni și nici într-un caz student tutore și studenti tutorati.
Am ieșit împreună de mai multe ori, am fost chiar și la Balul
Feaa și i-am îndemnat să se implice în activități
extracuriculare, o parte din ei ne-au ajutat chiar și la
organizarea petrecerii de Crăciun organizată de Clubul de
Finante care s-a finalizat foarte frumos. Astfel, am reușit să
creem o legătură foarte strânsă între noi, discutăm deschis
atunci când intervine o problemă și căutam cea mai rapidă
modalitate de a o rezolva.
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Studenții tutorați au mai avut momente în care nu ne băgau
în seamă, lipseau de la tutorat și de la întâlniri, dar am reusit
să colaborez cu ei și să îi ajut de fiecare dată când au avut
nevoie.
Cu studenții tutorați, am legat o relație de prietenie.
Ajutându-i cu diferite mici probleme și comunicând destul de
mult cu ei, am reușit să legăm o prietenie.
Studenții tutoriați sunt deschiși și dornici de afla lucruri noi
însă cu ajutorul celor din jur. Iar anul ăsta ajutorul a venit din
partea tutorilor și a studenților tutoriați .
Cred ca grupurile de facebook au fost o modalitate foarte
bună de relaționare cu studenții și cea mai accesibilă.
A trebuit să reprogramez de 2 ori o primă întâlnire cu ei și nu
am reușit să îi fac pe toți să vină. Dupa acest "eșec" am ramas
la comunicarea pe internet
Am fost surprins de cât de receptivi au fost și mulți au
încercat să ne ajute cu tot ce le statea în putință.
În principiu, majoritatea au fost receptivi și au manifestat
interes, cu mici excepții, evident.
Cu cei de la care am primit feedback și care au venit la
întâlniri, am relaționat și comunicat bine, dar alții nu au fost
atât de receptivi și interesați.
Puțini au fost activi și mi-au răspuns la mesaje pe grupul de
Facebook. Abia comunicau între ei.
Am vorbit în mare parte pe grupul de facebook și în privat, pe
chat.
Avem o relatie de prietenie foarte buna
M-am confruntat cu răspunsurile cam "întârziate" ale fetelor
pe care le-am tutorat
Studenții au fost foarte calzi și deschiși. Momentele petrecute
cu ei sunt de neuitat, deoarece sunt niște persoane
deosebite. Relaționarea cu ei a fost mereu armonioasă și
lipsită de probleme. Am descoperit în fiecare din ei niște
persoane plăcute, interesante și interesate de studiu. Deși au
fost mai timizi la început, aceștia au devenit, mai apoi, din ce
în ce mai deschiși. Din fericire, nu au avut probleme în a-mi
pune întrebări, iar eu m-am străduit să le răspund cât mai
rapid și cât mai concret de fiecare dată. I-am încurajat să se
înscrie în diferite asociații (Hexagone) și să meargă la diferite
evenimente desfășurate în cadrul UVT. Am fost fericită să
observ că au fost studenți care mi-au luat sfatul în
considerare, deși au fost mulți care au preferat, însă, să stea
deoparte, lucru pe care îl înțeleg foarte bine, deoarece am
fost exact la fel. Văzându-le pașii nesiguri de începerea bruscă
a unei noi etape din viața lor, m-am străduit să le dau cât mai
multă încredere în ei și să mențin o atmosferă pozitivă, caldă
și optimistă. Sper din tot sufletul că am reușit să îi ajut măcar
puțin și să îi sprijin. Un lucru e sigur: îmi vor lipsi mult aceste
momente.
Mă înțeleg bine cu unii dintre ei
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Mi s-a părut că studenții nu au fost deloc receptivi și tot
timpul mă întrebau "Dar cu ce să ne ajuți tu ?".
Comunicarea a fost una slabă din pricina lipsei de comunicare
și feedback din partea studenților tutorați
Neinteresați
Am ținut legătura mai mult pe grupul de facebook dar și la
telefon. Mi-au cerut ajutorul și chiar sfatul în anumite situații.
Consider că studenții tutorați ar putea măcar să răspundă
afirmativ sau negativ atunci când li se cere un răspuns în
legătura cu organizarea unei ședințe. Consider ca studenții
tutori au fost destul de implicați pe când studenții tutorati nu
și-au dat interesul doar in momentul in care s-au confruntat
cu problema.
A fost una bine organizată.

Cu cei cu care am avut contact totul a fost în regula
Au devenit mai comunicativi odată ce s-au acomodat cu
facultatea, cu cerințele aferente programului de tutorat.
Studenții au fost foarte multumiți de faptul că aveau o
persoană pe care se puteau baza, cu care puteau discuta
lucruri care poate cu decanul de an nu, și care le vorbea ca la
un egal.
Din partea lor a existat toată disponibilitatea. Nu a fost
necesar să facem un alt grup de facebook, fiindcă ne-au inclus
în grupul lor privat.
Nu cred ca este ok cum s-a pus problema, deoarece studenții
se simt obligați și ei de multe ori nu au chef. Cele două
întâlniri au fost cam trase de păr și "m-am cam chinuit" să mă
văd cu ei. Prima întalnire a fost ok, însă la cea de-a doua mam vazut cu 5 studenți. Am propus o a treia întalnire, nimeni
în afară de un student. Nu cred ca e ok ca programul de
început de cunoaștere care se ține studenților, să fie înlocuit
total de niște studenți, parerea mea.
O colaborare ineficientă.
O mai mare dorinta din partea lor pentru o colaborare mai
eficienta
Am facut și acele întâlniri oficiale dar am facut și neoficiale
cum ar fi ieșiri
Eu consider că am stabilit o relație bazată pe respect,
comunicare și nu am întâmpinat probleme în acest caz. Am
vorbit pe Facebook cu studenții care nu au reușit să ajungă la
întâlnire, dar și la telefon, fiindcă unii dintre ei nu aveau cont
pe rețele de socializare.
La început nimeni nu era prea sigur de ce trebuie să facă, însă
pe parcurs au început să interacționeze mai mult cu noi și să
ne pună întrebări.
Reușeam cam greu să mă întâlnesc cu ei și de obicei nu
veneau prea multi
Relaționarea a fost precară, datorită lipsei lor de implicare
M-a bucurat faptul că studenții tutorați nu au avut rețineri în
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a ne căuta pentru lămuriri.
Am vorbit cu ei deschis, le-am răspuns la toate întrebările
legate de facultate (examene, credite, parțiale) și am avut
două întâlniri plăcute.
Este foarte bună
Mă abțin.
Relationarea a fost foarte ușoară ținând cont că îmi era mai
comod să mă adresez lor decat unui profesor
Relația mea cu studenții tutorați a fost una deschisă. La
început a mers mai greu deoarece simțeam că nu
constientizează că le pot fi de ajutor, întâlnirea cu mine
considerand-o
o
activitate
în
plus.
Pe parcursul semestrului am ținut legatura pe grupul de
Facebook, telefonic sau cu unele persoane face to face.
În ultima lună comunicarea dintre noi a fost foarte bună,
deoarece am primit mai multe solicitări din partea lor. Am
făcut schimb de impresii, de notițe și explicații ce le mai
aveam de anul trecut din anul I și le-am oferit indicații și
sfaturi pentru a se adapta mai ușor experienței de student.
Consider că mi-am făcut noi prieteni.
Studenții nu iau în serios acest program.
Studenții au fost foarte deschiși la acest program, ceea ce nu
mă așteptam.
Consider că cea mai importantă este părerea studenților
tutorați. Pentru mine experiența a fost una frumoasă, s-a
format o atmosferă de colegialitate și sper ca această
legătură să creeze un precedent pentru generațiile care vor
mai studia la facultatea noastră.
Au reacționat foarte bine
Relaționarea cu studenții a decurs conform așteptărilor, în
ceea mai mare parte a timpului. Am avut deosebita plăcere
de a cunoaște niște studenți și prieteni minunați.

Întrebarea 7: Dacă dorești să menționezi ceva în legătură cu modalitatea de relaționare cu cadrul
didactic responsabil cu coordonarea programului de tutorat
Facultatea de Arte și Design
(6 respondenți)
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Cadrul didactic a fost disponibil și deschis oricând a fost
nevoie. Am văzut o implicare deosebită din partea doamnei.
A fost o colaborare excelentă
Doamna profesoară ne-a ajutat să organizăm întâlnirea cu
studenții și ne-a sprijinit, prin urmare a fost o colaborare bună
Foarte bună
Relație deschisă.
O relație deschisă și amicală
Totul a decurs foarte bine
Am avut același tutore, lucru ce a fost foarte util
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Cadrul didactic a fost responsabil și chiar și-a dat interesul
fata de noi și studenții lor.
Atât cu X cât și cu Y am reușit să păstrăm legătura într-un mod
organizat și profesionist, aceștia fiind un real sprijin pentru ami desfășura activitatea într-un mod eficient.
Am avut parte de multă susținere din partea cadrului didactic
tutore.
Și în ceea ce privește cadrul didactic responsabil cu
coordonarea programului de tutorat am interacționat foarte
bine, primind tot suportul și toată susținerea de fiecare dată
cand am cerut asta.
Am avut o colaborare bună cu domnul Boldea Bogdan.
Sunt foarte multumită și bucuroasă de faptul că am intalnit o
persoana precum dumnealui.
Tutorii au fost deschiși și ne-au pus la curent cu toate
informațiile necesare.
Am beneficiat de suport și ajutor din partea cadrului didactic
responsabil cu coordonarea programului de tutorat în toate
activitățile petrecute cu studenții, și am avut legatură atât
directă cât și indirectă, adică prin telefon sau rețele de
socializare.
A fost totul foarte bine

Cadrul didactic a fost principalul care m-a ajutat cu găsirea de
săli pentru întâlnirile cu studenții.
Comunicarea a fost bună și a oferit ajutor când am cerut.
Nu am primit prea mult ajutor. La început am pus eu întrebări
și i-am cerut sfaturi, însă mi-am dat seama că mă voi descurca
până la urmă singură.
Am comunicat cu cadrul didactic pe mail, pe messenger și
face to face.
Consider că ar fi trebuit să ni se dea listele cu studenții
tutorați mai devreme.
Coordonatorii mi-au răspuns prompt la orice întrebare și mau ajutat de fiecare dată când le-am cerut ajutorul.
Totul a decurs foarte bine. Nu au existat probleme. Cadrul
didactic responsabil de coordonarea programului de tutorat
a fost mereu la dispoziția noastră în cazul în care am avut
întrebări, a venit cu soluții, ne-a mai pus întrebări despre
desfășurarea programului. Relaționarea a fost plăcută și mi-a
oferit un sentiment de încredere. M-am simțit în largul meu,
deoarece știam că pot apela la cineva care îmi va răspunde în
cel mai scurt timp și îmi va oferi o soluție pentru rezolvarea
problemelor.
Când am avut nevoie de ajutor din partea cadrelor am primit
in timp util.
Cadrul didactic responsabil ne-a ajutat și a răspuns la
întrebările pe care le-am avut.
Cadrul didactic a fost tot timpul binevoitor si ne-a ajutat cu ce
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am avut nevoie.
Cadrul didactic a fost foarte deschis și când am avut nevoie a
fost disponibil
Mi-a răspuns prompt la toate neclaritățile.
Mi-ar fi plăcut să existe mai mult sprijin pentru
implementarea acurată a programului.
Am avut o relationare bună, dând dovadă de seriozitate și
promtitudine.
Mi-a plăcut promptitudinea răspunsurilor
Eu am comunicat doar la începutul programului cu cadrul
didactic responsabil prin mail, dar apoi nu am mai ținut
legătura.
Mi-a raspuns când am avut întrebări
Cadrele didactice responsabile de program au fost mereu de
ajutor atunci când am avut întrebări.
Și-a dat interesul
O relaționare foarte bună
Relația noastră a fost una foarte bună
Cred că, cadrele didactice ar trebui să se implice mai mult.
Nu am observații de făcut, totul a mers bine și aici.
Relația cu cadrul didactic a fost una formală, corectă iar de
câte ori am avut nevoie de sprijin l-am primit fără discuții. Pe
această cale țin să le mulțumesc tuturor celor implicați în
acest program.

Întrebarea 8: Oferă câteva recomandări pentru îmbunătățirea pentru îmbunătățirea programului
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Mai multă organizare, în primul rând. Cel puțin eu, a trebuit
să mă zbat un pic și să întreb mai mulți profesori până să știu
de ce grupă mă voi ocupa. Acum câteva zile am vorbit cu
câțiva studenți de la grafică și m-au întrebat de ce de ei nu sa ocupat nimeni. Ei chiar și-ar fi dorit un tutore. Le-am spus
ca mie mi s-a încredințat secția pictură și ar fi trebuit ca cineva
de la grafică anul II să se ocupe de ei. Probabil că ei nu s-au
mai straduit să afle ce și cum, dacă nu le-a spus un profesor
exact ce sa facă.
Să se desfășoare pe parcursul întregului an
Traineri mai pregătiți, informația să ajungă la toata lumea, o
mai bună coordonare din partea departamentului pe viitor;
ideea cu evaluarea online e mai bună decât completarea unor
hârtii.
Să fie organizat mai din timp iar studenții tutori să fie aleși
înainte de începerea anului universitar. Noii studenți tutori să
fie aleși dintre studenții care au fost tutorați anul acesta
La Facultatea de Drept, nu au fost împărțiți studenții în
funcție de tutori, ci am fost toți studenții tutori într-un grup
cu cei care au dorit să facă parte din program. Poate o
îmbunătățire pe viitor ar fi ca fiecare tutore să aibă un număr
de studenți, pentru că altfel, unii tutori nu s-au implicat deloc,
iar alții au fost mereu activi.
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Să încerce să se personalizeze programul în funcție de
cerințele fiecărei facultăți
Mai multe training-uri.
O mai bună organizare și o mai bună promovare a
programului in cadrul studentiilor de anul 1
Programul nu ar trebui sa fie doar pentru studenții de anul 2.
Ar trebui măcar 2-3 training-uri pentru formarea studenților
tutori.
Ar fi bine să se organizeze un team-building atât cu studenții
cât și cu cadrele didactice implicate în proiect, pentru a le
arata studenților că și profesorii pe care îi văd zilnic în fața
catedrei, sunt oameni la fel ca toți ceilalți.
Viitorii studenți tutori să fie formați din timp, in rest este un
program excelent. Felicitări pentru inițiativa!
Singura recomandare pe care o am este sa înceapă mult mai
repede înscrierile în acest program.
Pregatirea mai puternică a studenților tutori, împărțirea lor în
mod egal la fiecare grupă sau specializare.
Organizarea de team building cu majoritatea studenților
tutoriați. Organizarea unui training de formare și dezvoltare
personală.
Repartizarea unui numar echivalent de studenți tutori pentru
fiecare specializare, deoarece un singur student tutore nu e
în stare să facă față acestui program.
Un training mai bine pus la punct.
Probabil termenul de traning și pregătire a viitorilor tutori!
Să fie aleși cu atenție studenții tutori. Necesită unele abilități
de leadership și mai ales bunavoința să îi coordonezi și să le
răspunzi
Autoevaluări mai dese pentru conștientizarea
responsabilității.
Studenții de anul I să fie repartizați pe grupe încă de dinainte,
să fie începută facultatea pentru ca studenții tutori să îi poată
adauga din timp pe grup și pentru a le.putea răspunde mai
rapid întrebărilor acestora. Consider că prima și a doua
saptamana sunt derutante și atunci este momentul, când
studenții au nevoie maximă de tutori.
Studenții să fie anuntați și să știe că e important să
relaționeze cu studentul tutore
Studenții tutori ar trebui să primească listele cu studenții
tutorați înainte de deschiderea anului universitar pentru a
putea ca la întâlnirea cu decanul lor de an să-i identifice și să
le ceară datele de contact.
Universitatea și cadrul didactic trebuie să fie mai prompt și
mai bine pregătit în a veni în ajutorul tutorilor-studenți cât și
a tutoraților.
O mai bună organizare pe viitor, începută din timp.
Repartizarea studenților tutorați către studenții tutori mai
devreme de întâlnirea cu tutorele de an, astfel incât studenții
tutori să poată începe demersurile pentru a lua legătura cu
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ei, știind asupra cui să se orienteze:
- listele cu distribuirea studenților de anul I să fie gata înainte
de
întâlnirea
lor
cu
decanul
de
an
- la sfârșitul întâlnirii cu decanul de an, fiecare student tutore
să rămână cu cei de anul I pe care îi tutorează, să se cunoască,
să le ceară contactele pentru a-i găsi mai ușor pe Facebook și
poate tot atunci să facă un mic tur al facultății
- să li se prezinte puțin proiectul celor de anul I pentru a
înțelege
mai
bine
despre
ce
este
vorba
- studentul tutore și studenții tutorați să fie de la aceeași
specializare
Nu putem să tragem de boboci să vină la întâlniri dacă nu le
face plăcere să se vadă ei între ei. Propun activități comune,
seri sociale cu mai multe grupe, sau chiar petreceri pentru a
se întâlni și bobocii și studenții tutori într-un cadru lejer.
Organizarea unui training pentru studenții de anul I în care să
li explice despre ce e vorba în acest program.
Cred că ar fi bine să fie repartizați studenți tutorați mai
devreme pentru ca tutorii studenți să îi cunoască mai
devreme.
Un set de activități mult mai clar stabilite. Astfel, peer-tutorii
sunt mult mai organizați și stiu ce să facă în timpul întâlnirilor
cu studenții de anul 1
Sunt de părere că studenții tutori ar trebui să primească
listele cu studenții tutorați în ziua deschiderii anului
unviersitar sau chiar înainte și că ar trebui alocat o parte din
timp repartizării studenților de anul I către fiecare student
tutore.
Sprijinul cadrelor didactice în convingerea studentilor de a lua
în serios acest program pentru ca este in beneficiul lor.
Consider că pentru o mai bună desfășurare a programului ar
trebui ca listele cu studenți să fie făcute mai devreme . Pe de
alta parte, cred că la începutul anului universitar ar trebui să
se planifice o întâlnire cu studenții de anul 1 și cu tutorii , în
care cadrul didactic coordonator să le explice în ce constă
acest program; poate dacă vor primi informația oficial vor fi
mai receptivi.
Organizarea mai rapidă a listelor și grupelor cu studenții
tutorați
La început de an să se organizeze direct și întâlnirea cu
studentul-tutore, chiar după întalnirea cu decanul de an. Să
primească listele cu numele și e-mailul studenților mai din
timp. Preferabil cu o săptămână înainte de deschidere.
Studenții trebuie înștiințați de existența acestui program și de
faptul că ei trebuie să coopereze deoarece mulți nu stiau ce
vrem de la ei și refuzau să ne răspundă
Ar fi indicat ca procesul de recrutare pentru studenții ce sunt
acum în anul I să aibă loc mult mai devreme astfel încât și
trainingurile să se desfășoare mult mai din timp.
Ar trebui să ni se ofere mai mult suport pentru a fi posibil să
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îndeplinim toate sarcinile.
Lăsarea la latitudinea studentului tutore programarea
întâlnirilor și locurilor de întâlnire
Sa nu uitam ca și tutorii au nevoie de sprijin. Prin urmare,
punerea la dispoziție de săli pentru organizarea intâlnirilor cu
bobocii este esențială.
Nu renunțați la a le face teste de cunoaștere boboceilor, sunt
importante pentru începutul lor.
Să se organizeze mai multe întâlniri între studenții tutorați.
Organizarea unor întâlniri mai puțin formale cu toți studenții
unei facultăți, nu doar pe specializări, pentru a le da șansa să
formeze mai multe legături
Să fie făcut mai din timp
Consider că dacă studenții ar coopera mai mult, acest
program ar fi mult mai distractiv și util.
Să înceapă tot programul mai repede
O primă recomandare ar fi ca pe viitor aspectele ce țin de
secretariat să fie mult mai bine puse la punct, deoarece la
prima întâlnire din cadrul proiectului au participat și studenții
din anul 1 care credeau că este vorba de o activitate de
început. De asemenea, aș recomanda ca la primele seminarii
de la începutul anului universitar să fie prezenți măcar 15
minute sau tot seminarul studenții tutori. După cum știm, în
prima săptămână decanul de an are întâlnire cu fiecare grupă
și se pun la punct aspecte organizatorice. Eu aș merge și mai
departe în acest sens și aș cere studenților tutori să le explice
bobocilor unde se găsește fișa disciplinei, de câte credite este
nevoie pentru a promova examenele. Cred că în acest fel
studenții tutori ar avea o mai mare responsabilitate și ar
putea să vadă exact cum stau lucrurile de la catedră. Această
activitate nu ar presupune un mare efort, deoarece în acest
mod ei demonstrează studenților de anul 1 că dețin anumite
informații și că nu sunt acolo doar pe post de observatori. O
a treia recomandare ar fi ca programul să se desfășoare și în
semestrul al doilea, iar studenții care vin anul 2 să rămână în
contact cu tutorii din anul 3. Pe această cale programul ar
deveni și mai autentic, iar studenții ar avea posibilitatea să
mențină legăturile. O a patra recomandare ar fi ca în prima
săptămână să fie organizate activități de team-building, dar
în cadrul programului, nu doar în cadrul OSUT. Pentru acest
lucru ar trebui să fie inițiate activități de dezvoltare personală
amuzante, într-un cadru deschis, liber, unde toată lumea ar
putea să se simtă bine. Aici am avea nevoie de ajutorul unor
terapeuți sau persoane specializate pe coaching, fiindcă ar fi
păcat ca activitățile să fie doar "de umplutură."Trainerii din
cadrul programului au fost persoane calde, drăguțe, dar s-a
observat faptul că și ei erau începători și nu știau cum să
abordeze unele momente. Cred că în cadrul întâlnirilor de
formare ar fi Ok să fie fixate scopuri fixe și să existe anumite
obiective operaționale concrete (la fel ca și în cazul didactic)
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pentru ca activitățile să meargă cât mai bine astfel încât
programul să aibă continuitate. Să ne gândim la următoarea
situație: Vine un student și mă întreabă: Care este rolul tău
mai exact în acest program? Cum vei îmbunătăți viața
academică a bobocilor? Câte informații din regulamentul
universitar deții cu exactitate? Ei bine, la aceste întrebări nu
știu cât de corect sau obiectiv putem răspunde, deoarece
știam despre proiect că este primul în țară, că o să vorbim cu
studenții noi, că o să facem activități, dar la materializarea lor
încă avem lacune. Tocmai din acest motiv, programul trebuie
să faciliteze transmiterea de informații cât mai concrete și
inteligibile. În ceea ce mă privește pot spune că am avut
experiențe frumoase cu studenții, deoarece am fost cu o
parte din ei și la evenimente artistice, cum a fost proiectul din
cadrul AIA ARTĂ-MĂ, bucurându-mă să văd că sunt interesați
și de domeniul artistic. Aș fi vrut să îi cunosc mai bine, să văd
ce idealuri, ce vise au, dar pe parcursul semestrului ne-am
întâlnit mai greu și a trebuit să ne limităm doar la părțile
informative. Metode didactice ar putea fi folosite cu studenții
în cadrul întâlnirilor de tutoring, cum ar fi Metoda Pălăriilor
Gânditoare, metoda Starbursting, Știu-Vreau să Știu- Am
învățat, deoarece am putea să mergem mai în profunzime
conform taxonomiei lui Bloom și să nu ne limităm doar la
suprafață. Eu mă bazez pe metodele didactice, deoarece și
unii din prietenii mei au participat la proiectul acesta și am
putea să ne exersăm și noi abilitățile de viitori profesori, dar
cu ajutorul cadrelor didactice. O interacțiune autentică cadru
didactic-trainer-student tutore- boboc ar fi ceva nou în
învățământul românesc universitar și am încerca un alt tip de
învățare, cel bazat pe experiență, feed-back, unde greșelile
nu sunt taxate și putem fi noi înșine.
O mai bună prezentare a programului pentru studenți
tutorați
Cred că dacă s-ar ține cont de recomandările date de noi la
ultima întâlnire cu studenții tutori ar fi ok.
Deși sunt conștientă că studenții din anul I nu pot fi obligați
să participe la acest program, cred că mulți dintre ei nu s-au
prezentat din comoditate. Cei care au venit ne-au mărturisit
că aceste întâlniri au fost de ajutor, înțelegând mai bine
demersurile sesiunii, testărilor, etc. O îmbunătățire cred că
ar fi ca la începutul anului, profesorii lor să îi încurajeze să
participe la acest program, ca pe viitor să vină într-un număr
cât mai mare.
Deși s-ar putea să fie o idee irealizabilă, ar fi în avantajul
programului dacă studenți tutori ar dispune de o sală
permanent deschisă, în intervalul de funcționare al
Universității. Asta ar ajuta consolidarea legăturilor între
tutori si grupe.
Este perfect asa cum este
Mai multă atenție la tutore

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie
şi Ştiinţe ale Comunicării
(6 respondenți)

●
●

●

●

O mai mare atenție a cadrelor responsabile de acest
program
Să fie precizat în Ghidul Studentului despre acest program,
pentru că nu mulți studenți din primul an au știut de
existența acestuia.
Programul de tutorat poate fi cel mai bine îmbunătățit
permițând transmiterea experiențelor acumulate în cadrul
acestuia unei noi generații de tutori.
De asemenea, cred că profesorii ar putea să le reamintească
studenților să apeleze la tutori de câte ori au nevoie. Fiecare
tutore ar trebui să aibă o anumite vizibilitate care să îi
confere un soi de autoritate (ceva mai mult decât simpla
prezență alături de cadrul didactic responsabil de programul
de tutorat la începutul anului, deoarece nu toți studenții vor
fi acolo).
Având în vedere că programul este la primul an de
implementare, organizarea a fost la un nivel ridicat ceea ce
denotă seriozitatea cu care el s-a implementat. Mici
modificări sau imbunătățiri tot timpul sunt de bun augur.

Întrebarea 9: Dorești să devii trainer și să furnizezi programul de formare pentru studenții care se vor
înscrie în programul de tutorat?
În tabelul de mai jos, se găsesc răspunsurile studenților în legătură cu disponibilitatea lor de a se implica
în activități de voluntariat pe viitor. O analiză a răspunsurilor studenților la nivel de UVT a fost realizată
în paginile anterioare. În cele ce urmează, redăm mai jos o analiză a disponibilității studenților pentru
voluntariat pe fiecare facultate în parte.
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CE SPUN STUDENȚII TUTORAȚI DESPRE PROGRAMUL DE
TUTORAT?
Programul de tutorat a fost evaluat și de studenții tutorați prin intermediul unui chestionar care a vizat,
pe de o parte evaluarea studentului tutore, iar pe de altă parte evaluarea programului de tutorat, în
general. La chestionar au răspuns 159 de studenți tutorați.
Analiza răspunsurilor s-a realizat după cum urmează:
●

●

Pentru întrebările: (1) facultatea la care studiezi, (2) evaluarea studentului tutore, (6) dorința de a
se implica în activități de voluntariat - analiza se va realiza la nivel de universitate, întrucât
răspunsurile studenților sunt inegale.
Pentru întrebările: (3) observații și recomandări (studentul tutore este rugat să-și exprime părerea
personală despre activitatea desfășurată de studentul tutore la finalul semestrului I, subliniind
punctele slabe / aptitudinile specifice, (4) consideri că programul de tutorat a fost util pentru tine?;
(5) ce componente (neabordate) crezi că ar trebui să cuprindă programul de tutorat pentru a
asigura succesul academic?; (6) dorința de a se implica în activități de voluntariat – analiza s-a
realizat la nivel de facultate.

Întrebarea 1: Facultatea la care studiezi
Tabel 1: Frecvența răspunsurilor studenților tutorați (anul I) la chestionarul de evaluare privind activitatea
studentului tutore, dar si activitatea de tutorat, în general:

Nr. crt.

Denumirea facultății

1
Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie
2
Facultatea de Drept
3
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
4
Facultatea de Educație Fizică și Sport
5
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
6
Facultatea de Matematică și Informatică
7
Facultatea de Sociologie și Psihologie
8
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
9
Facultatea de Fizică
Total răspunsuri:
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Număr de studenți
tutorați care au răspuns
la chestionarul de autoevaluare:
36
2
17
2
21
5
70
3
3
159

Figura 1. Frecvența cu care au răspuns la chestionarul de evaluare a programului studenții tutorați (anul I)

Întrebarea 2: Evaluarea studentului tutore
În această secțiune, studenții tutorați au evaluat, pe o scală de la 1 (nesatisfacator) la 5 (foarte bun),
atât activitatea studentului tutore, cât și programul de tutorat în general. Dat fiind faptul că distribuția
studenților tutorați care au răspuns la chestionar este inegală (vezi Fig. 1), analizele de mai jos sunt
realizate la nivelul întregii universități:
2.1. Calitatea informațiilor pe care le deține și le împărtășește cu privire la facultatea la care este
student

Nesatisfacator
Satisfăcător
Nivel mediu
Nivel bun
Nivel foarte bun
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Frecvența răspunsurilor studenților tutorați la
nivelul UVT, indiferent de facultate
8
6
7
49
89
Total răspunsuri: 159

Figura 2. Calitatea informațiilor pe care le deține și le împărtășește cu privire la facultatea la care este student

Studenții tutorați din Universitatea de Vest din Timișoara consideră că studenții tutori dețin informații
de calitate cu privire la facultatea la care sunt și le împărtășesc la un nivel superior. Cu alte cuvinte,
majoritatea studenților sunt mulțumiti de calitatea informațiilor primite de la studenții tutori.
2.2. Organizarea activității de tutorat (stabilirea întâlnirilor, respectarea lor, etc.)

Nesatisfacator
Satisfăcător
Nivel mediu
Nivel bun
Nivel foarte bun
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Frecvența răspunsurilor studenților tutorați la
nivelul UVT, indiferent de facultate
13
9
18
34
85
Total răspunsuri: 159

Figura 3. Organizarea activității de tutorat (stabilirea întâlnirilor, respectarea lor, etc.)

Gradul de mulțumire a studenților tutorați cu privire la organizarea activității de tutorat este peste
nivel mediu, ceea ce înseamnă că majoritatea studenților din anul I au fost mulțumiți de modul în care
studenții tutori au organizat activitatea de tutorat.

2.3. Nivelul de implicare în activitatea de tutorat

Nesatisfacator
Satisfăcător
Nivel mediu
Nivel bun
Nivel foarte bun
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Frecvența răspunsurilor studenților tutorați la
nivelul UVT, indiferent de facultate
14
7
13
29
96
Total răspunsuri: 159

Figura 4. Nivelul de implicare a studentului tutore în activitatea de tutorat

Studenții tutorați au menționat că gradul de implicare a studentului tutore a fost unul peste nivel
mediu. Cu alte cuvinte, studenții tutorați consideră că studenții tutori s-au implicat bine în activitatea
de tutorat.

2.4. Promptitudinea cu care studentul tutore răspunde solicitărilor studenților tutorați

Nesatisfacator
Satisfăcător
Nivel mediu
Nivel bun
Nivel foarte bun
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Frecvența răspunsurilor studenților tutorați la
nivelul UVT, indiferent de facultate
8
5
9
35
102
Total răspunsuri: 159

Figura 5. Promptitudinea cu care studentul tutore răspunde solicitărilor studenților tutorați

Promptitudinea cu care studentul tutore a răspuns solicitărilor studenților tutorați a fost evaluată de
cei din urmă ca fiind una buna, media răspunsurilor fiind de m=4,37.
2.5. Respectarea programului de tutorat stabilit inițial conform Ghidului de Tutorat.

Nesatisfacator
Satisfăcător
Nivel mediu
Nivel bun
Nivel foarte bun
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Frecvența răspunsurilor studenților tutorați la
nivelul UVT, indiferent de facultate
13
7
16
35
88
Total răspunsuri: 159

Figura 6. Respectarea programului de tutorat stabilit inițial conform Ghidului de Tutorat.

Studenții tutorați consideră că studenții tutori au respectat într-o mare măsură (m = 4,12) programul
de tutorat stabilit inițial prin Ghidul de Tutorat.

2.6. Comportamentul etic (conduita studentului tutore)

Nesatisfacator
Satisfăcător
Nivel mediu
Nivel bun
Nivel foarte bun
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Frecvența răspunsurilor studenților tutorați la
nivelul UVT, indiferent de facultate
9
5
4
26
115
Total răspunsuri: 159

Figura 7. Comportamentul etic (conduita studentului tutore)

Studenții tutorați consideră că studenții tutori au demonstrat, într-o mare măsură, un
comportament etic.
Întrebarea 6: Ai fi interesat/(a) să participi la activități de voluntariat în programul de tutorat (de ex.
să ai calitatea de student tutore?)
La această întrebare studenții tutorați au răspuns prin DA sau NU. Graficul de mai jos reprezintă
răspunsurile studenților, analizate pe universitate. Din cei 159 de studenți tutorați care au răspuns la
chestionarul transmis online, 92 de studenți au menționat că nu doresc să desfășoare activități de
voluntariat, în timp ce 67 au menționat că doresc să participe la activități de voluntariat în programul
de tutorat.
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Diponibilitatea de a deveni student tutore. Analiza la nivelul UVT.

67
92

DA

NU

Figura 8. Ai fi interesat/(a) să participi la activități de voluntariat în programul de tutorat (de ex. să ai calitatea de
student tutore?)

- Evaluarea și feedback-ul studenților tutorați O analiză la nivelul fiecărei facultăți care a implementat programul de tutorat
Întrebarea 3: Observaţii şi recomandări (studentul tutorat este rugat să-şi exprime părerea personală
despre activitatea desfăşurată de studentul tutore la finalul semestului I, subliniind punctele slabe
şi/sau aptitudinile studentului specifice domeniului de activitate):
Facultatea de Chimie, Biologie,
Geografie
(36 de respondenți)

●

●
●

●
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Tutorele are toate aptitudinile pentru a continua tutoratul,
deoarece îți explică foarte clar ceea ce nu ai înțeles și te ajută cu
sfaturi
Cel mai bun student tutore!
În opinia mea, studentul tutore de care am aparţinut a făcut o
treabă excelentă în activitatea de care a fost responsabil. Bună
comunicare, dar şi principiile bine stabilite după care se ghidează
(precum punctualitatea şi onestitatea, indiferent de situaţie), miau demonstrat capacităţile de care acesta dispune. A fost o plăcere
să particip la întâlnirile şi evenimentele organizate de acesta. Când
vine vorba de sublinierea punctelor slabe, nu este foarte mult de
discutat, având în vedere că nu a ieşit cu nimic rău în evidenţă.
În opinia mea, consider faptul că activitatea studentului tutore din
semestrul I reflectă întru totul calităţile de care acesta dispune.
Buna comunicare în faţa unui colectiv, împreună cu principii bine
stabilite după care se ghidează, dar şi calităţile principale pe care
le deţine (precum punctualitatea, buna organizare şi onestitatea,
indiferent de situaţie), m-au făcut să particip cu plăcere la
întrunirile şi evenimentele organizate de acesta. Aduse în discuţie

●
●

●
●
●

●
●

Facultatea de Drept
(2 respondent)
Facultatea de Economie şi de
Administrare a Afacerilor
(17 respondenți)

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport (2 respondenți)
Facultatea de Fizică (3 respondenți)
Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie (21 respondenți)

●
●
●
●
●
●
●
●
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punctele slabe, nu pot menţiona unul care să-mi fi rămas întipărit
cu adevărat. Mici detalii ce puteau fi schimbate, dar per total,
studentul tutore s-a ridicat la nivelul responsabilităţii implicate în
acest program.
Are un mod foarte bun de predare și explică lucrurile în așa fel încât
să le intelegi și să le poți aplica la rândul tău.
Nu am nici o observație de făcut. Aptitudinile tutorelui student au
fost și sunt conform așteptărilor, adică a știut să ne îndrume și să
ne sfatuiască tot timpul.
X este minunată, jos pălăria
X este o persoană sociabilă și înțelegătoare
Studenta tutore și-a făcut bine treaba, a răspuns la toate
întrebările mele, fie legate de profesori, fie legate de materia de
educație fizica
Ar trebui mai multă implicare în ajutarea studentului tutorat
A păstrat legătura cu colectivul de studenți și s-a implicat prin
organizarea activităților pentru cei de anul 1.
Este un tutore responsabil și o bună organizatoare.
A fost o experienta bună pe care aș dori să o mai repet. Punctele
slabe au fost inobservaile deci nu am să comentez asupra situației.
Are aptitudini de comunicare şi se face înțeleasă.
Tutorele de an a punctat și a tratat ca atare toate subiectele care
au fost necesare .
Domnișoara studentă tutore X a desfășurat toate activitățile foarte
bine, a avut implicare deplină.
Și-au făcut treaba foarte bine
Sunt foarte multumită! Orele de tutorat au fost organizate foarte
bine și activitatea s-a desfășurat într-un mediu plăcut din care am
rămas cu informații noi.
Eu cred că ne-am înțeles destul de bine, așa că nu aș avea ce să
comentez. Îi urez mult succes pe mai departe.
Organizare acceptabilă din partea studentului tutore
Consider ca X s-a descurcat foarte bine și mi-a acordat toate
informațiile necesare
Atitudinea studentului tutore ar trebui sa fie mai puțin arogantă!!
Fără obiecții! A sărit mereu în ajutorul și informarea noastră
Studentul tutore s-a implicat în toate activitățile noastre și ne-a
demonstrat că este alaturi de noi.
Să fie mai prezent printre noi
Nu imi cunosc tutorele decât din vedere, nu pot sa imi dau cu
părerea
Nu o cunosc pe domnișoara care ne este tutore
Nu am observații sau recomandări.
Nu am avut nici un fel de interacțiune cu tutorele.
Mi-a fost de ajutor în ceea ce privește orientarea în cadrul facultății
Nu am observat puncte slabe în desfășurarea activităților cu
studentul tutore.
Mi-a plăcut foarte mult să petrec timpul în compania tutorelui de
an, X., și a colegilor de grupă. A fost foarte receptivă și a răspuns la
absolut toate întrebările care mă interesau. Deși avea emoții mari,

●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●
Facultatea de Matematică
Informatică (5 respondenți)

şi

●
●
●
●

Facultatea de Sociologie
Psihologie (70 de repondenți)
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și

●
●

ne-a susținut în discuția purtată și ne-a oferit informații
suplimentare.
Totul a fost ok. X ne-a ajutat și ne-a răspuns la întrebări
întotdeauna.
Pornind de la ideea structurii și organizării nefavorabile a
învățământului românesc în sensul unei dezvoltări eficiente a unui
astfel de program, care ar fi bun de altfel, trebuie să spun, că
tutorele meu a facut de fapt ce a ținut de ea, și, până la urmă, ce ia permis timpul - a purtat 2 conversații oficiale cu noi în acest
semestru, timp în care ne-a prezentat oarecum facultatea,
examenele și profesorii. Însă ... mă văd nevoit, ca student, să fiu
sincer în ceea ce scriu, pentru a putea contribui - relativ - la o
posibilă schimbare pe viitor; așa ca voi spune ca acest semestru a
început cu un "avânt" datorită discuțiilor... dar... cam atat. In rest,
"tutoratul" este practic inexistent.
Apreciez faptul ca am primit răspunsuri la toate întrebările.
A fost o studentă mereu implicată, cu care am comunicat mereu și
i-am scris de fiecare dată când aveam întrebări.
Totul a decurs normal, fără nimic supărător. Studentul tutore ne-a
răspuns la orice întrebare pe care i-am pus-o și ne-a oferit
informații suplimentare, ajutându-ne să înțelegem mai bine unele
lucruri care ne erau neclare.
Nu am nici observații nici recomandări
Studentul tutore s-a descurcat foarte bine, dând dovada atât de
înțelegere, comunicativitate, cât și de pragmatism și time
management. Acesta ne-a răspuns la întrebări cu promptitudine,
iar informațiile transmise au fost întotdeuna corecte. Ba mai
mult, ne-a ajutat de fiecare dată să rezolvăm diferitele probleme
apărute pe parcursul semestrului.
Este o persoană comunicativă, care ne-a sprijinit tot timpul cu
informațiile necesare.
Foarte deschisă, am primit răspunsuri la întrebările pe care le-am
pus, ne-a dat sfaturi și s-a interesat constant de noi.
Ar fi indicat, să se implice mai mult, în a organiza o întâlnire cu
studenții din anul I.
Nu am avut parte de această intalnire
X a fost o persoană foarte deschisă și prietenoasă, pe care am
îndragit-o și cu care sper să mai am tangențe în viitor. Un studenttutore foarte bun.
Studentul tutore s-a descurcat foarte bine și și-a luat în serios
treaba.
Nu am avut un student tutore.
Sunt foarte mulțumită; m-a ajutat foarte mult și chiar am reușit să
legăm o prietenie. Nu am nicio recomandare.
A fost un tutore foarte bun, gata oricând să răspundă la orice
întrebare și nelămurire.
Apreciez faptul că ne spune la ce să ne așteptăm de la fiecare
profesor și examen în parte.
Nu am facut nici o activitate și nu cunosc tutorele
Ne-a oferit informații despre materiile care ne-au dat de cap. Este

●

●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●

●

●
●
●
●

●
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o fata de treabă care mereu a dat dovada de implicare.
X s-a implicat foarte mult în îndrumarea noastră ca studenți în anul
1. Ne-a oferit informații utile, atât în ceea ce privește conținutul
cursurilor, cât și din punct de vedere logistic: unde se află anumite
săli de curs, unde găsim cărțile menționate la bibliografie. De
asemenea, ne-a împărtășit din experiența ei, ne-a făcut
recomandări de materiale și ne-a oferit sugestii și suport moral
pentru testele de pe parcursul semestrului.
Studenta tutore ne-a prezentat un lucru bine, iar de restul prefer
sa nu comentez.
Absolut tot ce ne-a zis a fost de mare ajutor, chiar am simtit ca îi
pasa de noi
Nu am ce să-i recomand. S-a descurcat foarte bine.
Puncte tari: deschidere, fire pozitivă, consiliere, orientare și
întrajutorare față de tutorați. Puncte slabe: lipsă de creativitate în
activitățile de tutorat
Mai multă implicare.
A fost de mare ajutor!
Studentul tutore a oferit multe informații despre materii (bun
informator). Ne-a ajutat să socializăm mai ușor unii cu alții prin
întâlnirile organizate (bun organizator). A fost foarte sociabilă și
prietenoasă, ne-a oferit sfaturi și încurajări.
A fost o foarte bună organizatoare în cea ce privește întâlnirile. Nea ajutat pe parcursul acestui semestru cu materiale, informații,
sfaturi și încurajări. A fost foarte prietenoasă și sociabilă cu noi.
Cred ca tutorele nostru a avut o intenție chiar bună, dar personal
nu cred că noi am avut nevoie de asta. Deși e o idee chiar bună.
Să discute mai mult cu studenții și să le pună mai multe întrebări
cu privire la neclarități deoarece ei sunt mai timizi în primul an.
Aceste întâlniri m-au ajutat, din punct de vedere personal, foarte
mult, mi-au îmbunătățit percepția despre facultate în general,
având în vedere că am început anul cu frică și stres, ea a fost în
stare să il îndepărteze.
Consider că studentul tutore al clasei din care eu fac parte este o
persoană care chiar și-a dorit să se implice în ceea ce face, ceea ce
a și reușit, este o persoană care a perseverat în această activitate,
oferindu-ne sprijinul și ajutorul de care are nevoie un student nou
venit, ne-a fost de mare ajutor în primii pași pe care i-am avut de
făcut prin facultate... e de apreciat... nu oricine s-ar oferi să facă
asta.
X are aptitudini foarte bune de tutore.
Nimic de comentat, a fost excepțional. N. și-a dat interesul și ne-a
răspuns la toate întrebările și a clarificat toate neînțelegerile.
Studentul tutore este o persoană deschisă și ne-a oferit multe
informații utile despre experiența din primul an al studenției.
Pe parcursul semestrului I, ne-am întalnit doar o dată pentru
jumatate de oră, dar informațiile pe care ni le-a spus, deja le stiam.
Așa că nu am aflat nimic nou.
În opinia mea, X și-a indeplinit sarcina de a fi tutore. Imediat după
debutul primului semestru, a luat legatura cu noi (întreaga grupă)
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Facultatea de Ştiinţe Politice,
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stabilind prima întalnire, după care, ulterior, următoarele. A
răspuns tuturor întrebărilor pe care i le-am adresat, oferindu-ne la
rândul său mai multe tips-uri legate de cursuri și task-urile pe care
trebuie să le îndeplinim pe parcursul semestrului. Mai mult,
păstrează legătura cu noi constant în mediul online.
Ultima întâlnire a fost de foarte mare ajutor având în vedere
stresul înainte de sesiune. Mulțumesc pentru toate informațiile și
ajutorul oferit
Consider că, în calitate de tutore și-a făcut datoria foarte bine, a
fost mereu foarte implicat în activitate și e clar că face asta cu
plăcere. De asemenea, remarcabile sunt punctualitatea cu care
răspunde la orice mesaj, amabilitatea și înțelegerea pe care ni le-a
acordat.
Recomand să o țină tot așa! Îmbunătățirile vor veni cu timpul, eu
cred că pentru început s-a descurcat foarte bine.
Și-a făcut mereu datoria de tutore. A organizat întâlniri când a fost
nevoie și a avut toate informațiile pe care le-am cerut.
Unul dintre punctele slabe sesizate a fost faptul ca nu a
interacționat prea mult cu noi. Un punct forte a fost faptul că m-a
ajutat când i-am cerut acest lucru.
Tutorele meu și-a respectat funcția, mi-au fost de ajutor sfaturile
sale.
Din punctul meu de vedere, nu am constatat puncte slabe la
studentul tutore. El a fost foarte implicat în atribuțiile sale, reușind
să ne acapereze atenția.
Întâlnirile organizate s-au amânat aproape de fiecare dată.
Studentul tutore a avut inițiativa de fiecare dată când trebuia
susținută o activitate, a fost de cele mai multe ori soluția la
întrebările noastre, ne-a sprijinit cu sfaturi și recomandări; per
total nimic de reproșat la adresa ei :)
Nu mi-a transmis nicio informație nouă.
Din punct de vedere profesional, s-a comportat excepțional, însă
la un moment dat am avut o întrebare la care nu mi-a putut
răspunde, a spus că se va interesa, dar nu mi-a mai dat răspuns
deloc.
Din punctul meu de vedere, tutorele a fost de ajutor la începutul
anului universitar. Activitățile desfășurate de grupa mea au fost
interesante și interactive. De asemenea, sfaturile date de tutore
ne-au ajutat mai mult sau mai putin.
Din punctul meu de vedere, nu am constatat puncte slabe la
studentul tutore. El a fost foarte implicat în atribuțiile sale, reușind
să ne acapereze atenția.
Mi-a plăcut faptul că ne-a dat sfaturi și că s-a interesat de noi.
Nu prea am avut nevoie de tutore
Sunt foarte mulțumită de cum s-a comportat și ce a făcut Iasmina
pentru noi
Mai multă comunicare ar fi necesară.
Mai multe întâlniri și mai multă disponibilitate din partea
studentului tutore
Ne-a ajutat destul de mult

Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
(3 respondenți)

●
●

Acest program ne-a ajutat foarte mult pentru că am reușit să aflăm
mai repede lucruri care ne interesau.
Poate că ar fi trebuit să ne vedem mai des

Întrebarea 4: Consideri că programul de tutorat a fost util pentru tine? Te rugăm să justifici răspunsul
oferit.
Facultatea de Chimie, Biologie,
Geografie
(36 de respondenți)

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
Facultatea de Drept
(2 respondenți)
Facultatea de Economie şi de
Administrare a Afacerilor
(17 respondenți)

●
●
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●
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Da, deoarece am reușit să mă acomodez mai repede cu mediul
universitar.
Da, pentru că m-a ajutat la unele materii
Da, am aflat răspunsuri la toate întrebările.
Da, fiindcă te ajută să înțelegi mult mai bine despre ce este vorba
la facultate
Da, a fost de ajutor pentru că am putut să înțeleg mai bine unele
probleme pe care le aveam în legătură cu facultatea.
Da, am găsit informații utile.
Da, deoarece am reuşit să mă integrez mult mai repede decât mă
aşteptam. Evenimentele realizate în cadrul acestui program m-au
făcut să cunosc o parte majoritară a personalului facultăţii şi
totodată m-au adus la cunoştinţă de cauză asupra unor situaţii pe
care nu le stăpâneam îndeajuns de bine în trecut.
Da, a fost util deoarece fiind în primul an, sunt multe lucruri pe
care nu le știm și avem nevoie de cineva care să ne îndrume.
Da, deoarece nu aveam de unde să știu anumite lucruri.
Da, a fost util, deoarece m-a ajutat să-mi clarific toate nelămuririle
legate de examene.
Da, pentru că aflu mai multe lucruri noi . Fiind anul 1, am nevoie
de un sprijin la început de drum
Da, pentru că anumite lucruri nu le puteam afla dacă nu aveam
prieteni din anii mai mari pe care sa îi întreb iar la unele întrebări,
de exemplu legate de disciplina educație fizică nici profesorul
tutore nu știa sa răspundă .
NU!
Da, m-a ajutat să mă adaptez mai ușor la viața de student.

Da, deoarece am primit răspunsuri la întrebările pe care le aveam.
Da, deoarece am putut să mă adaptez mult mai ușor .
Da, deoarece am primit informații utile.
Da, acest program a fost foarte util pentru mine în acest semestru.
Dacă nu ar fi existat nu aș fi știut unele informații pe care le știu în
momentul de față.
A fost util pentru că ne-a ajutat să ne integrăm în facultate
Da, deoarece am obținut detaliile de care aveam nevoie foarte
ușor
Da, a fost foarte util, pentru că am aflat lucruri pe care nu le
cunoșteam în trecut.
Da, deoarece am aflat lucruri noi și într-un mod mai neoficial

Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport (2 respondenți)

●
●
●

Facultatea de Fizică (3 respondenți)

Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie (21 respondenți)

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
Facultatea de Matematică
Informatică (5 respondenți)

Facultatea de Sociologie şi
Psihologie (70 de respondenți)
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Nu neaparat. Am auzit lucruri pe care le știam
Nu știu ce se petrece la un program de tutorat pentru ca nu am
făcut așa ceva cu tutorele nostru
Nu știu ce trebuia să se facă la programul de tutorat pentru ca nu
am facut nicio ora de genul
Consider ca programul de tutorat a fost foarte util pentru mine,
deoarece m-a ajutat.
Da, m-a ajutat să mă integrez mult mai repede
Da. A fost mult mai ușor să vorbesc cu cineva care are același statut
ca al meu (student)
Da, acest program a fost de ajutor deoarece am înțeles mai bine
unele lucruri despre facultate și despre profesori și materia lor.
Da. A fost util, deoarece am primit răspuns la întrebările care mă
frământau. Programul de tutorat m-a orientat spre răspunsuri
adecvate și mi-a făcut o introducere complexă, mai facilă în
activitatea mea ca student la LMA.
A fost util deoarece interacțiunea cu un student din anul doi a făcut
procesul de acomodare mai ușor.
Da, deoarece, în primul an, trebuie să fie cineva care să te ghideze
și să îți ofere mai multe informații pentru a te ajuta să te descurci.
Luând în considerare faptul că orice Universitate care se respectă,
are un program de tutorat, este foarte bine că există și la UVT.
Da, m-a ajutat mult să mă obișnuiesc cu statutul meu de nou
student la UVT.
Da, prezența unui ajutor constant din partea altui student mi-a fost
de mare ajutor
Nu
DA, informații
Da. Am primit răspunsuri care m-au ajutat foarte mult la început.
Da. A fost un mod prin care am avut o legatură cu studenții de an
mai mare și am avut pe cineva care să răspundă la curiozitățile pe
care le-am avut cu privire la ce ne așteaptă.
Da, a fost.
Da, programul de tutorat a fost util, fiind ajutați foarte mult în ceea
ce privește abordarea vieții academice.
Da. Ne-a fost mai ușor să ne acomodăm.
Ar fi fost util dacă s-ar fi pus în practică
Nu mi-a fost util, multe lucruri le-am aflat singură.
Da, chiar a fost util deoarece am aflat multe informații despre
facultate și sesiune la care nici nu mă gândeam să intreb
Nu în totalitate
Nu pot să spun că mie mi-a fost de un real ajutor.
Da, deoarece m-a ajutat să mă integrez mai repede.
Da, deoarece informațiile primite m-au ajutat să îmi stabilesc
anumite obiective.
Da, deoarece m-a ajutat să mă integrez și să mă obișnuiesc într-un
timp scurt cu ceea ce presupune specializarea și universitatea.
Nu cred că este necesar din moment ce aflam tot ce trebuie de la
profi. Nu am mers și nu aș merge la întâlniri pentru că nu cred că
am nevoie de asta, ci mai mult ar fi o pierdere de timp, timp de
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care avem nevoie pentru că e prețios.
Da, a fost deoarece ne ajută să ne formăm o idee despre ce
înseamnă facultate în primul an.
Da, consider că programul de tutorat a fost foarte util pentru
mine... m-a ajutat sa mă ''așez'' oarecum în rândul studenților ...
m-a ajutat să mă integrez într-un mediu foarte diferit de cel al
liceului, m-a ajutat să mă obișnuiesc cu noua viață, cea de student
... chiar a fost o idee foarte bună acest program! Go on!
Da, a fost foarte util și îl recomand și pentru viitorii studenți de
anul I pentru că ajută foarte mult
Nu, deoarece nu ni s-au oferit informațiile cerute
Da, eu consider că a fost util, deoarece fiecare student din primul
an a avut diferite așteptări și programul de tutorat ne-a ajutat să
ne orientăm, iar informațiile sunt relevante.
Cu siguranță, m-a făcut să trec mai ușor peste perioada de inițiere
a vieții de student UVT.
Da. Am avut un ghid, o persoana disponibilă căreia sa-i punem
întrebările care apar inevitabil în primul an.
A fost util pentru că am primit informații folositoare pe care nu leaș fi primit din altă parte
Da, deoarece m-a ajutat să aflu informații care mi-au fost foarte
folositoare.
Da, deoarce am învățat cum să fiu student pentru semestrul I
Consider ca a fost util, doar la începutul anului când am putut să îi
punem anumite întrebări legate de facultate. Pe parcurs însa, acest
program nu mi-a fost de mare folos.
A fost foarte util, deoarece este și el student și am comunicat ușor
Da, programul de tutorat a fost foarte util pentru mine, deoarce
m-am familiarizat puțin cu noțiunile noi legate de facultate, de
profesori și de materii.
Da, ne-a ajutat să cunoaștem facultatea deoarece noi eram cam
pierduți "in spațiu".
Intr-o mică masură, deoarece majoritatea informațiilor oferite le
primisem deja de la profesori la început.
Da, deorece cel puțin la începutul semestrului, mi s-a răspuns la
multe întrebări despre care eu cred ca le-aș fi soluționat mult mai
greu în absența tutorelui.
Da, a fost benefic într-o oarecare masură, am aflat câteva lucruri
importante.
M-a ajutat experiența tutorelui dobandită în primul an, în special
cea legată de desfășurarea examenelor.
A fost util deorece aveam semne de întrebare legate de examene
și astfel am obținut informațiile de care aveam nevoie.
Consider că programul de tutorat a fost necesar, deoarece am
primit informații și mi-au fost clarificate anumite lucruri.
Da, programul a fost util pentru mine, deoarece m-a ajutat să mă
integrez mai ușor în mediul universitar.
Da, programul de tutorat a fost foarte util pentru mine, deoarce
m-am familiarizat puțin cu noțiunile noi legate de facultate, de
profesori și de materii.

●
●
●
●

Facultatea de Ştiinţe Politice,
Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
(3 respondenți)

●
●

Consider ca a fost util, deoarece prin intermediul acestiu program
am aflat informații pe care nu le știam.
Da, pe mine m-a ajutat să înțeleg cum funcționează totul în
facultate și am primit toate răspunsurile la întrebări.
Nu, pentru că am primit informațiile de care am avut nevoie de la
profesori
Odată ajuns student, ești cumva lăsat să te descurci singur și nu știi
pe unde să o apuci fiind înconjurat de atatea lucruri și cerințe noi.
Consider că un astfel de program este foarte util.
Da, deoarece am învățat repede să citesc orarul cu ajutorul
tutorelui și am primit răspunsuri la întrebări urgente.
Da, am aflat mult mai repede lucrurile legate de facultate

Întrebarea 5: Ce componente (neabordate în cadrul acestui program) crezi că te-ar fi ajutat în
asigurarea succesului academic? Ce alte aspecte ar mai putea cuprinde acest program de tutorat?
Facultatea de Chimie, Biologie,
Geografie
(36 de respondenți)

●

●
●
●

●
●
Facultatea de Drept
(2 respondenți)
Facultatea de Economie şi de
Administrare a Afacerilor (17
respondenți)

Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport (2 respobdenți)
Facultatea de Fizică (3 respondenți)
Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie (21 respondenți)

●
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●
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●
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Mai multe întâlniri între studentul tutore și studenții boboci, în
care să se discute despre regulamentele universității privind
examenele, prezența la cursuri
Mai multe întâlniri în cadrul cărora să se prezinte regulamentele
privind prezența la cursuri, modul de desfășurare al examenelor
Aș dori mai multe informații despre examene
Atâta timp cât mi s-a răspuns la toate întrebările, acest program
de tutorat este util deoarece ajută studenții boboci să se integreze
în cadrul academic.
Acest program de tutorat a cuprins toate componenetele necesare
pentru un student de anul I, care nu știe cum e viata studențească.
O relație mai bună între studentul tutore și profesorul tutore al
specializărilor.
Am primit informațiile necesare pentru a mă acomoda în acest
spațiu. După mine totul a fost realizat în ordine.
Acest program ar mai putea cuprinde o serie de activități
extracurriculare
Toată lumea ar trebui să fie mult mai entuziastă și să se facă mult
mai multe glume
Mai multe activități practice
Consider că e bine pus la punct și nu mai are nevoie de îmbunătățiri
Nu am abordat nimic în acest program

Informații mai ample cu referire la obținerea sau păstrarea locului
în cămin.
Consider că ar fi fost foarte util ca activitatea de tutorat să fie una
încorporata în orarul propriu-zis pe acest semestru - chiar și o oră
la 2 zile, ar fi fost un lucru imens. Însă, la cum au decurs lucrurile,
și la cum merg acestea de obicei la români, "taci și înghiți" și dacă
ai întrebări, fie afli sau nu raspunsurile, fie uiți să întrebi - fiindcă sau adunat vreo 20 de întrebări în capul tău, și evident că vei mai
uita din ele ... așa că nelămuririle și stresul ... și frustrările își fac

●
●
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Facultatea de Matematică şi
Informatică (5 respondenți)
Facultatea de Sociologie şi
Psihologie (70 respondenți)
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ușor, ușor loc în mintea studentului înca din primul semestru.
Așadar, a fost acest program unul care să-mi schimbe radical
impresia despre vechiul și obișnuitul mers al lucrurilor? Sincer? Nu
chiar. Îmi doresc ca acest sistem să continue - fiindcă numai așa se
va putea, în cațiva ani probabil, deși e trist, să capete un relativ
contur. Insa, deocamdata "conturul" e tare slab schitat.
Mai multă implicare
O prezentare mai amplă asupra examenelor
Ar fi indicat ca tutorii să ceară feedback face to face, atât la
începutul semestrului, dar și la sfârșiul lui.
Să am un tutore
Prezentarea orașului.
Părerea mea este că acest program este destul de complex
Mai multe întâlniri
Puțin ajutor din partea tutorelui ar fi fost ideal, având în vedere că
suntem anul I și nu știm cum să abordăm anumite subiecte
Proiecte extracurriculare, mai multe întâlniri în care să fie
dezbătute teme de interes academic, tururi ale orașului sau
universității (mai ales în perioada incipientă).
O mai bună informare din primele zile de facultate, o îndrumare
mai bună către materialele necesare pentru primul semestru și să
fie un adevărat suport in îndrumarea studentului.
Mai multe activități
Programul să înceapă cu mai mult timp înainte, imediat după
afișarea rezultatelor cu cei ce au fost admiși și au confirmat.
Programul ar trebui să înceapă mai devreme, imediat după
afișarea rezultatelor din vară cu cei care și-au confirmat locurile.
Cred că întâlnirile sunt greu de respectat pentru că ne gândim că
știm deja ce are tutorele de spus și nu vrem să pierdem timpul cu
asta. Poate dacă ar fi o singură intalnire. Nu atat de multe. Sau doar
un tutore pentru tot anul 1 psihologie, și nu unul pentru fiecare
grupa. Să fie doar o persoană căreia să îi scriem noi dacă avem
nevoie de ceva și ea să ne răspundă. Așa ar fi bine.
Stabilirea unei ore în orar, o dată pe săptămână măcar, pentru
discuțiile cu decanul de an.
Programul de tutorat nu are nevoie de îmbunătățire, decât la
aspectul "încurajarea studenților".
Acest program ar mai putea cuprinde probabil un fel de ''ore de
dirigenție/ore de tutorat'' sau cum le-am putea numi, în cadrul
orelor de curs... e o idee doar... și această oră să țina mai mult sau
mai puțin de o oră, in funcție de discuțiile pe care le-am putea
aborda pentru ca studenții să nu se plictisească, ceva care să ii
ajute pe parcursul acomodării lor...
Informații mai detaliate
Să mi se răspundă la întrebările puse pe rețeaua de socializare,
deoarece nu am avut timpul necesar să merg la intâlnirile propuse
Mai multe informații despre voluntariat, plus alte activități
desfășurate în cadrul facultății.
Un grad mai mare de informare a studenților, cu privire la
voluntariat și alte activități desfășurate în cadrul facultății.

●
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Facultatea de Ştiinţe Politice,
Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
(3 respondenți)

●
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Mai multe intalniri cu tutorele și grupa ar fi prins bine.
Acest program de tutorat ar mai putea cuprinde participarea mai
multor studenți, întrucât unei singure persoane îi este greu să
raspundă la toate întrebările studenților. Cred că și părerea altor
studenți contează, mai ales la început de drum.
Eventual niște ore în care să ni se explice ce nu am ințeles la ore.
Un program de "meditații" în care să ni se explice ce nu am ințeles.
Probabil programul de tutorat ar fi fost mai eficient dacă întâlnirile
ar fi fost mai dese.
Mai multe activități cu studenții.
Împărtășirea unor informații și trucuri de memorare și invățare
rapidă și eficientă.
Mai multe dezbateri.
Dacă ne-ar fi zis exact structura unui examen.

Întrebarea 6: Ai fi interesat/(a) să participi la activități de voluntariat în programul de tutorat (de ex.
să ai calitatea de student tutore?)
O analiză a răspunsurilor studenților tutorați cu privire la implicarea lor în activități de voluntariat (de
ex. să aibă calitatea de student tutore), la nivelul UVT a fost prezentată în paginile anterioare.
În cele ce urmează, redăm răspunsurile studenților tutorați, pe fiecare facultate în parte, cu privire la
disponibilitatea de a desfășura activități de voluntariat:

Figura 9. Disponibilitatea studenților pentru activitatea de voluntariat pe fiecare facultate în parte
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Elaborarea acestui raport a avut drept scop sondarea percepției studenților tutori și a celor tutorați cu
privire la modalitatea în care a fost implementat, în Universitatea de Vest din Timișoara, Programul
pilot peer to peer tutoring. Astfel, în baza analizei prezente, CCOC, în colaborare cu facultățile din UVT,
va ajusta acțiunile viitoare din cadrul programului. Pentru anul universitar 2017 – 2018, Programul
peer to peer tutoring va fi ușor modificat plecând de la sugestiile studenților implicați. Un aspect des
menționat în evaluările studenților a fost acela de a demara în cursul lunii mai procesul de recrutare și
selecție a studenților care doresc să devină traineri (studenți tutori) / tutori (studenții tutorați), proces
aflat, în prezent, în plină desfașurare. De asemenea, Ghidul de Tutorat, modalitatea de evaluare a
studentului tutore, dar și modalitatea de organizare a programului vor fi ajustate, plecând de la
sugestiile studenților implicați în acest program.

Sperăm că în timp, acest program va produce efecte pe termen lung, traduse printr-un grad mai mare
de satisfacție și implicare a studenților în viața academică și în propria formare. Nu în ultimul rând, prin
acest program ne dorim să consolidăm o cultură instituțională participativă în care studenții să aibă
posibilitatea de a se implica nu doar în activități de tip educațional, ci și în activități de volutariat.

.
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