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Metodologie

Cercetarea s-a derulat online cu autocompletarea
chestionarelor în perioada 7 - 12 septembrie.

Au răspuns integral la chestionar 3576 de studenți și
studente (prelucrările s-au realizat doar pentru
chestionarele finalizate).

Marja de eroare a eșantionului este de aproximativ 1 %

În acest material sunt prezentate rezultatele
preliminare.



Situatie vaccinare

Care dintre următoarele afirmații este
adevărată în ceea ce vă privește?
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4%
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44%

48%

0% 20% 40% 60%

Am fost vaccinat/ă anti-Covid 19 cu prima 
doză și urmează să primesc a doua doză

Nu răspund

Sunt vaccinat/ă anti-Covid 19 cu un vaccin
care se administrează într-o singură doză

Sunt vaccinat/ă complet anti-Covid 19 cu
un vaccin care a necesitat două doze

Nu m-am vaccinat



Situatie vaccinare
Vaccinare versus nonvaccinare - distribuție pe facultăți:
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Departamentul de Relații Internaționale și 
Intregrare Europeană

Facultatea de Administrație Publică

Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Facultatea de Management

Facultatea de Științe Politice

Sunt vaccinat/ă complet anti-Covid 19 cu un vaccin care a 
necesitat două doze (Pfizer, Astra Zeneca, Moderna)



Situatie vaccinare
Vaccinare versus nonvaccinare distribuție pe facultăți:
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Nu m-am vaccinat



Situatie vaccinare

41%

4%

2%

51%

49%

3%

1%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sunt vaccinat/ă complet anti-Covid 19 cu un vaccin care a
necesitat două doze (Pfizer, Astra Zeneca, Moderna)

Sunt vaccinat/ă anti-Covid 19 cu un vaccin care se
administrează într-o singură doză (Johnson & Johnson)

Am fost vaccinat/ă anti-Covid 19 cu prima doză (de Pfizer, 
Astra Zeneca, Moderna) și urmează să primesc a doua doză

Nu m-am vaccinat

Vaccinare și non vaccinare pe nivel de studii

Master Licență 



Situatie vaccinare

(Pentru cei care s-au vaccinat) 
Care este principalul motiv al vaccinării?
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10%

11%

14%

16%

34%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Pentru a mă putea întoarce la facultate/școală

Ca să îi protejez pe cei dragi (familie, prieteni)
de Covid-19

Altele

Pentru a călători în străinătate fără restricții

Ca să mă protejez în primul rând pe mine de 
Covid-19, deși am o stare de sănătate foarte 

bună

Pentru a putea să îmi petrec timpul liber fără 
griji (să ies cu prietenii în oraș, să merg la 

concerte și evenimente, să merg în vacanță la …

Era de datoria mea ca membru responsabil al 
societății să fac acest lucru



Situatie vaccinare
Care este principalul motiv pentru care nu v-ați 
vaccinat?
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3%

3%

3%
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5%

12%

15%

16%

23%

15%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Am urmat/urmez un tratament pentru o altă 
afecțiune și vaccinul îmi era contraindicat dar …

Medicul (de familie/specialist) mi-a recomandat 
să nu fac deloc vaccinul din cauza afecțiunilor …

Familia mea este împotriva vaccinării

Covid-19 nu reprezintă un risc mare pentru mine
întrucât sunt sănătos/sănătoasă

Am avut deja Covid-19, am certificat/adeverință 
medicală și imunitatea mea este încă crescută

Am așteptat ori aștept să se vaccineze întâi 
majoritatea prietenilor/familiei mele

Nu cred că vaccinurile împotriva Covid-19 sunt
eficiente

Mă protejez de Covid-19 respectând 
recomandările oficiale (port mască, nu particip …

Deși am încredere în vaccinuri în general, nu am 
încredere în vaccinurile împotriva Covid-19

Mi-e teamă de efectele secundare/adverse

Altele și Non răspunsuri



Care dintre următoarele afirmații se potrivește cel mai bine opiniei/situației dvs.?

46%

2%

12%

20%

4%

3%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

În prezent sunt vaccinat/ă complet

Până la 1 octombrie voi fi vaccinat/ă complet

În prezent nu sunt vaccinat/ă dar dacă se va pune condiția să mă vaccinez 
pentru a urma cursurile față-în-față o voi face

În prezent nu sunt vaccinat/ă dar dacă se va pune condiția să mă vaccinez 
pentru a urma cursurile nu mă voi vaccina, chiar cu riscul de a pierde anul de 

studii.

În prezent nu sunt vaccinat/ă dar dacă se va pune condiția să mă vaccinez 
pentru a urma cursurile față-în-față nu mă voi vaccina întrucât am avut deja 

Covid 19 și medicul mi-a recomandat să nu mă vaccinez deocamdată.

În prezent nu sunt vaccinat/ă dar dacă se va pune condiția să mă vaccinez 
pentru a urma cursurile față-în-față nu mă voi vaccina întrucât medicul mi-a 

recomandat să nu o fac datorită afecțiunilor de care sufăr 

N.R.



Situatie vaccinare
Cu toate că aveți motivele dvs. pentru care nu v-ați vaccinat 
încă, cât de probabil este să vă schimbați opinia și să vă 
vaccinați în următoarea lună?

5%

17%

28%

43%

6%

Sigur, da Probabil, da Probabil, nu Sigur, nu (blank)



Atitudini, opinii si practici

Sunt fumător/fumătoare (fumez regulat, minim 10 
țigări pe zi)
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Da Nu Nu au răspuns

30%

63%

6%



Situatie Covid 19

Care afirmații sunt adevărate și care nu în cazul dvs. ?
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31%

27%

17%

40%

59%

29%

78%

5%

5%

8%

5%

5%

36%
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Cel puțin unul dintre prietenii mei apropiați a fost 
diagnosticat cu COVID-19 din martie 2020 până în 

prezent

Cel puțin o persoană alături de care locuiesc (părinți, 
partener/ă, soț/soție, copil etc.) a fost diagnosticată 

cu COVID-19 din martie 2020 până în prezent

Cel puțin unul dintre colegii de serviciu cu care 
lucrez îndeaproape a fost diagnosticat cu COVID-19 

din martie 2020 până în prezent

Am fost diagnosticat/ă cu COVID-19 (oricând între 
martie 2020 și prezent)

Nu e cazul/Locuiesc singur/ă/Nu lucrez (blank) Nu Da



Dacă facultatea va începe cu prezență fizică, cum veți locui în 

București?

0% 10% 20% 30% 40%

La cămin, singur/ă în cameră

NR

Altele

La cămin, cu alte persoane în cameră

Singur/ă cu chirie sau într-un apartament al
familiei

Cu chirie, alături de alți prieteni, cunoscuți etc.

Cu familia (părinți sau soț/soție)

4%

4%

6%

14%

18%

22%

34%



Dacă aveți intenția să stați la cămin în actualul an universitar 2021-2022, pentru 
asigurarea standardelor de protecție sanitară anti Covid vă rugăm să ne spuneți cu 
care dintre următoarele criterii de cazare sunteți de acord:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Să aibă prioritate la cazare studenții vaccinați

Să fie cazați doar studenții vaccinați

Să se introducă obligativitatea ca studenții nevaccinați să prezinte 
periodic (circa 10 zile) un test Covid negativ

Să se țină cont doar de măsurile de distanțare socială și în rest 
cazarea să se facă pe criteriile clasice.

NR

20%

11%

10%

52%

7%



Dacă aveți intenția să stați la cămin în actualul an universitar 2021-2022, pentru 
asigurarea standardelor de protecție sanitară anti Covid vă rugăm să ne spuneți cu 
care dintre următoarele criterii de cazare sunteți de acord:

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Altele

N.R.

Numărul de locuri în cameră să rămână același dar să existe 
camere pentru studenții vaccinați, respectiv nevaccinați.

Cazarea să se facă la fel ca în anii precedenți adică același număr 
de studenți în cameră (în funcție de tipul camerei).

Să se reducă numărul de locuri în camere, ceea ce va înseamnă că 
vor fi mai puțini studenți cazați.

1%

3%

19%

37%

40%



Cât de des vă informați în legătură cu măsurile privitoare la gestionarea 
pandemiei?

21%

18%

7
%

23%

26%

5%

Zilnic sau aproape zilnic De 2-3 ori pe săptămână De 4-5 ori pe săptămână O dată pe săptămână Mai rar N.R.



94%

5% 2%

Vă rugăm să ne spuneți dacă aveți un 
laptop/computer personal 

Da Nu N.R.



96%

2% 2%

Vă rugăm să ne spuneți dacă acolo unde locuiți aveți
acces la internet prin cablu sau wifi

Da Nu N.R.



19%

76%

5%

Vă rugăm să ne spuneți dacă, deși aveți acces la 
internet, semnalul este slab și creează de regulă 

probleme

Da Nu N.R.



Gândindu-vă la ultimul an de studiu, 2020-2021, cum 
apreciați experiența învățământului online la facultate? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

N.R.

A fost foarte proastă

A fost proastă

A fost bună

A fost foarte bună

3%

8%

11%

35%

43%



Gândindu-vă la ultimul an de studiu, 2020-2021, cum 
apreciați experiența învățământului online la facultate?

A fost foarte proastă

A fost proastă

A fost bună

A fost foarte bună

2%

3%

16%

24%

6%

8%

21%

20%

Licență Master



Gândindu-vă la ultimul an de studiu, 2020-2021, cum 
apreciați experiența învățământului online la 
facultate?

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Departamentul de Relații Internaționale și 
Intregrare Europeană

Facultatea de Administrație Publică

Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Facultatea de Management

Facultatea de Științe Politice
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3%

1%

2%

1%

2%

5%

1%

2%

2%

9%

16%

4%

6%

4%

13%

18%

5%

5%

A fost foarte bună A fost bună A fost proastă A fost foarte proastă



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Altele

Am o capacitate mai mare de concentrare pentru îndeplinirea
sarcinilor de studiu

Economisesc banii pe care înainte îi cheltuiam pentru transport și 
alimentație

Îmi este mai ușor să îmi exprim opiniile și să răspund la cursurile și 
seminariile online decât la cele desfășurate la facultate, față în față.

Am mai mult timp pentru mine și familia mea

Îmi gestionez mai bine timpul de studiu și timpul liber

Resurse de timp pe care altădată le alocam pentru transport (drumul 
până la facultate și înapoi) le pot folosi în alte scopuri

7%

7%

7%

8%

9%

29%

30%

Care este principalul motiv pentru care apreciați această formă de 
învățământ online?



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Nu am acces și la alte resurse bibliografice (cărți, publicații) care nu se 
găsesc online.

Problemele legate de conexiunea la internet fac dificilă participarea la 
cursuri și seminare

Activitățile de studiu online acasă necesită o concentrare mai mare

Acasă nu am un spațiu al meu care să îmi permită să mă retrag pentru a 
studia și urma cursurile în liniște

Altele

Îmi este greu să separ timpul de studiu de timpul liber

Nu poți comunica ușor, individual, cu profesorii

Cerințele/sarcinile de la cursuri și seminarele online sunt mai numeroase 
decât erau cele de la cursurile cu prezență fizică la facultate.

Mă concentrez mai greu acasă

Îmi lipsește relația de comunicare directă cu colegii

2%

2%

4%

4%

7%

9%

11%

12%

18%

30%

Care este principalul motiv pentru care NU apreciați forma de învățământ online?



Ați prefera ca, începând cu 1 octombrie 2021, activitățile de curs și seminar 
să se desfășoare…?

7%

20%

18%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

În regim fizic, la facultate, cu participarea doar a celor care 
s-au vaccinat, ceilalți participând online

În regim fizic, la facultate, cu participarea tuturor 
studenților, indiferent dacă s-au vaccinat sau nu.

În regim mixt/hibrid, cu o parte din activități desfășurate 
online și o parte la facultate

În regim online, ca și anul trecut



Ați prefera ca, începând cu 1 octombrie 2021, activitățile de curs și seminar 
să se desfășoare…?

4.5%

9.4%

15.6%

69.4%

8.5%

28.5%

20.0%

42.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

În regim fizic, la facultate, cu participarea doar a celor care s-
au vaccinat, ceilalți participând online

În regim fizic, la facultate, cu participarea tuturor studenților, 
indiferent dacă s-au vaccinat sau nu.

În regim mixt/hibrid, cu o parte din activități desfășurate 
online și o parte la facultate

În regim online, ca și anul trecut

Licență Master



Ați prefera ca, începând cu 1 octombrie 2021, activitățile de curs și seminar 
să se desfășoare…?
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Departamentul de Relații 
Internaționale și Intregrare 

Europeană

Facultatea de Administrație 
Publică

Facultatea de Comunicare și 
Relații Publice

Facultatea de Management Facultatea de Științe Politice
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4%

12%

16% 18%
21%

26% 25%

17% 16%
19%

14%

21%

59% 61%

52%
56%

41%

În regim fizic, la facultate, cu participarea doar a celor care s-au vaccinat, ceilalți participând online

În regim fizic, la facultate, cu participarea tuturor studenților, indiferent dacă s-au vaccinat sau nu.

În regim mixt/hibrid, cu o parte din activități desfășurate online și o parte la facultate

În regim online, ca și anul trecut



Statut ocupațional în prezent și în perspectivă

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

N.R.

În prezent lucrez/sunt angajat/ă sezonier sau 
temporar dar voi renunța la serviciu odată cu 

începerea anului universitar

În prezent nu lucrez și nu voi lucra pe 
parcursul anului universitar

În prezent nu lucrez dar dacă îmi voi găsi
ceva, probabil voi lucra pe parcursul anului

universitar

Lucrez și voi lucra și pe parcursul anului 
universitar

3%

5%

13%

35%

44%



Anul de studiu

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Licență anul I Licență anul II Licență anul III Master anul I Master anul II N.R.

23%

21%

14%

22%

18%

2%



În prezent lucrez/sunt 
angajat/ă sezonier sau 

temporar dar voi renunța 
la serviciu odată cu 

începerea anului 
universitar

În prezent nu lucrez dar 
dacă îmi voi găsi ceva, 
probabil voi lucra pe 

parcursul anului universitar

În prezent nu lucrez și nu 
voi lucra pe parcursul 

anului universitar

Lucrez și voi lucra și pe 
parcursul anului universitar

În regim fizic, la 
facultate, cu 

participarea doar a celor 
care s-au vaccinat, 
ceilalți participând 

online

8% 10% 13% 3%

În regim fizic, la facultate, 
cu participarea tuturor 
studenților, indiferent 

dacă s-au vaccinat sau nu.

27% 33% 32% 7%

În regim mixt/hibrid, cu o 
parte din activități 

desfășurate online și o 
parte la facultate

29% 21% 18% 14%

În regim online, ca și anul 
trecut

35% 35% 37% 75%

Opțiunea pentru învățământ online în funcție de statusul de angajat



Cercetarea este în curs de derulare având mai multe 
componente, fiind implicate mai multe cadre didactice din 
Facultatea de Științe Politice.
La acest raport au contribuit:
Coordonare design metodologic: 
Conf.dr. Cătălin Augustin Stoica; lect. Dr. Roxana Cuciumeanu
Coordonare prelucrare date: 
asist. dr. Sebastian Țoc; asist. Dr. Andrei Mihail
Director Departament Sociologie:
Prof. dr. Alfred Bulai



Vă mulțumim!


