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Nume şi Prenume*): .................................................................. 
Grupa*): .................................................................. 
 

Tematica Laboratorului 

1. Cum apreciaţi importanţa tematicii din cadrul laboratorului pentru dezvoltarea profesională 

ulterioară ? 

     foarte importantă      importantă      puţin importantă      total neimportantă      nu pot aprecia 

2. Care consideraţi că este gradul de sincronizare a tematicii abordate în cadrul laboratorului cu 

subiectele prelegerilor de la curs ? 

     > 90%      75-90%      50-74%      25-49%      10-24%      <10%       nu pot aprecia 

3. Care dintre tehnologiile prezentate vă erau cunoscute de la alte cursuri din cadrul facultăţii sau din 

activitatea dumneavoastră extra-academică ? 

     MySQL      RMI      TCP Sockets in Java 
     JDBC      CORBA      Java Servlets 
     Swing      JAX-WS      Java Server Pages 
4. Cum apreciaţi cantitatea informaţiei prezentată în cadrul laboratorului şi numărul de laboratoare 

(10) ? 

     prea mare      mare      suficientă      mică      prea mică      nu pot aprecia 

5. Ce alte tehnologii v-aţi fi dorit să fi studiat în cadrul acestui laborator ? 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

6. Cât de atractive vi s-au părut aplicaţiile practice propuse spre rezolvare în cadrul laboratorului ? 

     foarte interesante      interesante      neinteresante      complet neinteresante      nu pot aprecia 

7. Cât de dificile consideraţi că au fost aplicaţiile practice propuse spre rezolvare în cadrul laboratorului 

? 

     foarte dificile      dificile      nici dificile, nici uşoare      uşoare      foarte uşoare      nu pot aprecia 

8. Cât de mult v-a ajutat tematica abordata în cadrul laboratorului în rezolvarea temelor de casă ? 

     foarte mult      mult      suficient      puţin      foarte puţin      nu pot aprecia 

9. Ce părere aveţi despre structura orelor de laborator (explicaţii la tablă, urmate de rezolvarea unor 

aplicaţii practice) ? 

     este foarte bună      este bună      este acceptabilă      este proastă      este foarte proastă  

     nu pot aprecia 

10. Oferiţi câteva sugestii pentru îmbunătăţirea structurii orelor de laborator 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Cadrul didactic 

11. Cum vi s-au părut explicaţiile oferite de cadrul didactic în cadrul orelor de laborator ? 

     bune      acceptabile      proaste      foarte proaste      nu pot aprecia 

12. Cum apreciaţi suportul oferit de cadrul didactic pentru rezolvarea aplicaţiilor propuse în cadrul 

orelor de laborator, a temelor de casă şi pentru alte nelămuriri exprimate prin întrebări ? 

     bun      acceptabil      prost      foarte prost      nu pot aprecia 

13. Oferiţi o notă cadrului didactic pentru activitatea desfăşurată în cadrul laboratorului: …………… 

14. Care sunt reproşurile (sfaturile) pe care le aduceţi cadrului didactic pentru activitatea desfăşurată 

în cadrul laboratorului ? 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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Suportul de laborator 

15. Cum apreciaţi calitatea informaţiilor prezentate în suportul de laborator ? 

     bună      acceptabilă      proastă      foarte proastă      nu pot aprecia 

16. Cum apreciaţi cantitatea informaţiilor prezentate în suportul de laborator ? 

     prea mare      mare      suficientă      mică      prea mică      nu pot aprecia 

17. Cum aţi schimba structura suportului de laborator astfel încât să fie mai accesibil ? 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Temele de casă 

18. Cum apreciaţi cantitatea temelor de casă (4) ? 

     prea mare      mare      suficientă      mică      prea mică      nu pot aprecia 

19. Cum apreciaţi dificultatea temelor de casă ? 

     prea grele      grele      acceptabile      uşoare      prea uşoare      nu pot aprecia 

20. Care este volumul de muncă pe care l-aţi depus pentru rezolvarea temelor de casă (număr de ore) ? 

tema 1  tema 3  

tema 2  tema 4  

21. Care dintre temele de casă vi s-au părut mai interesante / mai relevante pentru cariera profesională 

ulterioară ? 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

22. Care dintre temele de casă vi se par inutile în procesul de implementare a unei aplicaţii integrate 

pentru întreprinderi ? 

aplicaţie ERP standalone (tema 1)  

distribuirea pe componente a aplicaţiei ERP standalone (tema 2)  

dezvoltarea unui sistem publisher subscriber (tema 3)  

portarea pe web a aplicaţiei ERP standalone (tema 4)  

23. Ce alte teme vi s-ar părea relevante pentru dezvoltarea unei aplicaţii ERP ? Consideraţi că pentru 

un viitor inginer ar fi mai utilă implementarea unui astfel de sistem plecând de la o soluţie care 

implementează cele mai frecvent folosite standarde în domeniu (de tipul Oracle Business Suite) pe care 

să o particularizaţi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Testul Grilă 

24. Cum apreciaţi relevanţa întrebărilor de la testul grilă raportat la activitatea de laborator ? 

     relevante      au fost şi întrebări relevante şi întrebări irelevante      irelevante      nu pot aprecia 

25. Cum apreciaţi dificultatea întrebărilor de la testul grilă ? 

     prea dificile      dificile      acceptabile      facile      prea facile      nu pot aprecia 

Evaluarea 

26. Cum consideraţi că aţi fost evaluaţi pentru activitatea din cadrul laboratorului / temele de casă ? 

     foarte corect      corect      acceptabil      incorect      foarte incorect      nu pot aprecia 

27. Consideraţi că distribuirea punctajului (50p teme de casă / 20p activitate de laborator şi test grilă) 

este adecvată ? 

     da      nu      nu pot aprecia 

28. Cum aţi modifica distribuirea punctajului aferent laboratorului (70p) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Alte nemulţumiri cu privire la desfăşurarea orelor de laborator 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 


