Sondaj STUDENȚI

Eșantion
Volum eșantion: 400 respondenți. Datele sunt prezentate neponderat.

În prezent, sunteți înscris/ă la un
program…
master: 23%

licență: 76%

Sunteți înscriși la mai multe
facultăți?
nu: 99%

doctorat:
1%

da: 1%

Locuri bugetate sau cu taxă?

locuri cu taxă:
35%

locuri bugetate:
65%

La două facultăți: 0,8%
La patru facultăți: 0,3%
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Eșantion
Specializarea universitară?
științe inginerești, politehnice

40%

științe sociale, juridice si economice

29%

științe ingineresti agronomie

13%

matematica și științe ale naturii

7%

știinte umaniste și arte

5%

știinte biologice și medicale

5%

știintele sportului și educației fizice

Matematică și științe ale Știința mediului, Geologie, Geografie, Inginerie chimică, Chimie, Fizică, Informatică,
naturi
Matematică
Zootehnie, Ingineria produselor alimentare, Biotehnologii, Inginerie și management în agricultură și
dezvoltare rurală, Silvicultură, Inginerie forestieră, Horticultură, Agronomie
Științe inginerești

1%
Științe biologice și
biomedicale

Științe sociale

Inginerie și management, Ingineria mediului, Ingineria materialelor, Mecatronică și robotică, Științe
inginerești aplicate, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Ingineria sistemelor, Calculatoare și
tehnologia informației, Ingineria transporturilor, Inginerie aerospațială, Inginerie geodezică, Inginerie
geologică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Inginerie energetică,
Inginerie electrică, Inginerie civilă și instalații
Biologie, Biochimie, Medicină, Medicină veterinară, Medicină dentară, Farmacie

Drept, Științe administrative, Științe ale comunicării, Sociologie, Asistență socială, Relații internaționale și
studii europene, Științe politice, Informații și securitate națională, Ordine publică și siguranță națională,
Științe militare, Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Informatică economică, Contabilitate,
Economie, Finanțe, Management, Marketing, Economie și afaceri internaționale

Științe umaniste și arte Filologie, Filozofie, Istorie, Teologie, Studii culturale, Arhitectură și urbanism, Arte vizuale, Istoria și teoria
artei, Teatru și artele spectacolului, Cinematografie și media, Muzică
Știința sportului și
educației fizice

Educație fizică și sport, Kinetoterapie
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Mobilitate
Când te deplasezi în interiorul Bucureștiului, către facultate, folosiți în principal…?

1%

Taxi

41%
6%
28%

Ridesharing

19%
9%
4%
0%
mers pe jos

bicicleta

12%
metrou

Posibilitate de alegeri multiple. Sumă >100%

tramvai

autobuz

autoturism

Autoturism privat
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Rezultate generale
Sunteți din București sau ați venit special
pentru studii?

Date la nivel de total eșantion. Pentru cei care nu cheltuiesc cu cazarea
sau deplasarea a fost trecută suma 0

116 lei

Media cheltuielilor lunare cu transportul
în București

din București:
38%
venit pentru
studii: 62%

518 lei

Media cheltuielilor lunare pentru cazare
în București
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Rezultate generale
Dacă ați venit pentru studii, ce v-a determinat să vă alegeți o universitate din București?

Programul de studiu dorit nu se găsea în alt oraș

53%

Oportunitățile de angajare pe durata studiilor

32%

Prestigiul universităților din Capitală
Multiplele posibilități de petrecere a timpului liber (cluburi,
baruri, restaurante)

31%
9%

Bucureștiul se află aproape de localitatea de unde provin

7%

Dorința de a locui într-un oraș mare / cosmopolit

7%

Posibilitate de alegeri multiple. Sumă >100%
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Rezultate generale
Ați studiat pentru cel puțin o lună în
străinătate?

Unde locuiți pe durata anului universitar?

in camin

36%

in locuinta proprie, cu parintii
cu chirie singur

13%

cu chirie impreuna cu alti studenti/tineri

8%

in locuinta proprie fara parinti

8%

in gazda la o persoana straina

3%

in gazda la o ruda

3%

in chirie cu familia

da: 7%

30%

nu: 93%

1%
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Rezultate generale
Vă rugăm evaluați prin note de la 1(foarte slab) la 10 (foarte bine) viața de student în București din punctul de vedere al…..

oportunităților de petrecere a timpului liber

8,11

evenimentelor dedicate studenților (conferințe, școli de vară, sesiuni de
comunicare)

7,81

accesului la materiale educaționale (manuale, cărți, articole de
specialitate)

7,75

accesului la resurse de cercetare (instrumente, aparatură, programe
software etc)

7,74

calității actului educațional în raport cu formarea dvs. profesională
(cursuri, profesori)

7,53

digitalizării procesului educațional (utilizarea noilor tehnologii)

7,33

ofertelor de cazare disponibile
costurilor lunare de întreținere

7,19
7,06
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Rezultate generale
Doriți să rămâneți în București după
finalizarea studiilor

nu, ci în alt oraș
din țară: 17%

TOP 5 orașe de reîntoarcere: Brașov, Cluj
Napoca, Piatra Neamț, Alexandria

da: 69%

nu, în
străinătate:
14%

TOP 5 țări de emigrare: Anglia, Italia, Olanda,
Canada, SUA
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Rezultate generale
Care este așteptarea dumneavoastră pe plan profesional, după finalizarea studiilor?

să mă angajez într-o multinatională

37%

să mă angajez în sectorul public

24%

să imi deschid propria afacere

23%

să mă angajez în sectorul non-profit

6%

să mă angajez într-o firmă mai mică

6%

altceva
nu pot aprecia

4%
1%
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Rezultate generale
Care dintre următorii factori considerați că ar face Bucureștiul un oraș mai atractiv pentru studenți, dacă s-ar investi mai mult în el?

Oportunități de practică / internship în mediul privat

90%

Proiecte pentru studenți implementate de organizațiile
studențești

88%

Subvenții de cazare sau alte oportunități similare

88%

Oportunități de practică / internship în instituțiile
administrației publice

87%

Evenimente care să reunească studenți de la mai multe
universități

87%

Locuri atractive de petrecere a timpului liber în oraș

87%

Hub-uri creative și de inovare
Săli de fitness / sport dedicate special studenților
Oportunități de practică / internship în sectorul non/profit

81%
79%
78%

Posibilitate de alegeri multiple. Sumă >100%
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Rezultate generale
Ați fost implicat în acțiuni de
voluntariat în ultimele 12 luni?

În prezent sunteți membru în…
(posibilitate de alegeri multiple)

Asociații studențești

31%

Asociații ale tinerilor

15%

Într-o fundație sau
asociație umanitară

14%

Cluburi sportive

11%

Într-o organizație de
mediu

11%

Într-o organizație
bisericească

6%

Partid politic

5%

Într-un ONG pentru
protectia animalelor

1%

53% dintre studenți nu sunt membri în
nicio organizație civică

nu: 47%

da, periodic:
30%

da,
sporadic:
23%

Sunteți dispus sa vă implicați în
viitor în acțiuni de voluntariat?

da, periodic:
38%
nu: 26%
da,
sporadic:
36%

Dacă, da, în ce domenii doriți să
activați ca voluntar?

protecția mediului

29%

protecția animalelor

24%

sănătate

23%

educație

21%

cultură, artă, sport

18%

servicii sociale

17%

voluntar la nivel
international

13%
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