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Chestionar de interese şcolare şi profesionale 

adresat elevilor claselor a XII-a 
 

1. Doreşti să-ţi continui studiile, după absolvirea liceului? 
a) Da 
b) Nu 
 
2. Dacă doreşti să-ţi continui studiile, ce formă de învăţământ preferi? 
a) Şcoală postliceală 
b) Facultate – forma de zi 
c) Facultate – forma IDD 
 
3. Selectează trei avantaje pe care le prezintă, din punctul tău de vedere, 

absolvirea formei de învăţământ superior alese: 
a) Obţinerea unei diplome de absolvire/licenţă 
b) Obţinerea unei specializări mai înalte 
c) O mai bună asimilare a cunoştinţelor teoretice şi o mai bună dezvoltare a 

abilităţilor practice 
d) Obţinerea unui statut socio-profesional mai ridicat 
e) Oportunitatea de a găsi mai uşor un loc de muncă pe piaţa autohtonă sau 

europeană 
f) O retribuire mai bună pentru munca prestată 
g) Altele. Care?................................................................................................................................. 

 
4. Atunci cînd vei opta între diferite unităţi de învăţământ superior, care vor fi 

criteriile care te vor orienta în alegerea ta? Alege trei variante de răspuns şi 
încercuieşte-le: 

a) Aptitudinile mele personale 
b) Prestigiul unităţii de învăţământ superior 
c) Oferta educaţională a unităţii de învăţământ  
d) Apropierea de domiciliu a unităţii de învăţământ 
e)  Posibilităţile mele financiare actuale 
f) Sfaturile altora 
g) Altele. Care?................................................................................................................................... 

 
5. În cazul tău, decizia înscrierii la o anumită unitate de învăţământ superior, 

aparţine în mai mare măsură (alege o variantă şi încercuieşte-o): 
a) Ţie 
b) Prietenilor  
c) Părinţilor 
d) Profesorilor 
e) Consilierului şcolar  
f) Dirigintelui 
g) Rudelor 
h) Altor factori. Care?.......................................................................................................................... 
 
6. În ce măsură te ajută liceul tău în luarea deciziei de a-ţi continua studiile 

sau de a te integra în muncă? Pune un „x” în căsuţa corespunzătoare 
răspunsului ales: 
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În foarte mare 
măsură 

În mare 
măsură 

Într-o oarecare 
măsură 

În mică 
măsură 

În foarte mică 
măsură 

1 2 3 4 5 
 

7. După absolvirea liceului, doreşti să-ţi găseşti un loc de muncă? 
a) Da 
b) Nu 
c) Nu ştiu 
 
8. Te consideri pregătit să munceşti în domeniul pentru care ai fost format în 

liceu? 
          Pune un „x” în căsuţa corespunzătoare răspunsului ales: 
 

În foarte mare 
măsură 

În mare 
măsură 

Într-o oarecare 
măsură 

În mică 
măsură 

În foarte mică 
măsură 

1 2 3 4 5 
 
9. După absolvirea liceului, care ar fi cea mai mare realizare a ta? Alege trei 

variante şi încercuieşte-le: 
a) Admiterea la facultatea dorită 
b) Găsirea unui loc de muncă în ţară  
c) Găsirea unui loc de muncă în străinătate 
d) Întemeierea unei familii 
e) Iniţierea unei afaceri 
f) Achiziţionarea unei locuinţe 
g) Alta. Care?.......................................................................................................................... 
 
10.  Din ce sursă ai aflat care sunt posibilităţile tale de a-ţi continua studiile sau 

de a te integra în muncă? Alege una din variantele prezentate mai jos şi 
încercuieşte-o: 

a) De la diriginte 
b) De la alţi profesori 
c) De la consilierul şcolar 
d) De la prieteni 
e) Din mass-media (TV, radio, ziare, reviste etc.) 
f) Prin Internet 
g) De la Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 
h) Din alte surse. Care?........................................................................................................... 
 
11.  Cum te imaginezi peste 5 ani? 
a) Din punct de vedere familial............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
b) Din punct de vedere profesional..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 

 
 

Mulţumim şi mult succes! 
 
 


