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Chestionar Post- training
Vă mulțumim că ați fost de acord să luați parte la proiectul ELIEMENTAL.

Ne puteți fi de ajutor completând acest scurt chestionar. Vă rugăm să citiți cu atenție fiecare întrebare și să marcați
răspunsul care reprezintă cel mai bine convingerile dvs. Vă rugăm să țineți cont de faptul că nu există răspunsuri bune
sau rele și că suntem interesați doar opinia dvs. cu privire la întreprinzători. Răspunsurile dumneavoastră vor fi anonime
și confidențiale, și vor fi utilizate numai pentru analiză statistică, pentru rapoarte tehnice ale proiectului ELIEMENTAL și
pentru publicațiile științifice aferente.

A. DETALII BIOGRAFICE
Nume:______________________________________________________________________________
Vârstă: _____ ani

Sex: Masculin □Feminin □

Apart.Etnică: Alb □ Asiatic □ Negru□

Țara de origine: România □ Alta:____________________ (precizați)

Educație și formare profesională: Vă rugăm să marcați cea mai înaltă calificare obținută
□ Liceu
□ Şcoală vocaţională / ECVET(Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională)
□ Licență
□ Studii postuniversitare (master, doctor, etc.)
B. DESPRE EXPERIENȚA DUMNEAVOSTRĂ ÎN ACEST TRAINING
Cât de mult sunteți sau nu sunteți de acord cu următoarele
afirmații?

Dezacord
total

Dezacord

Neutru

Acord

1. Obiectivele de instruire au fost clar definite
2. Au fost încurajate implicarea și interacțiunea
3. Instruirea a fost relevantă pentru scopurile mele privind
munca/loc de muncă

4. Această instruire va fi utilă dacă doresc să înființez
5.
6.
7.
8.

propria-mi afacere sau să desfășor o activitate
independentă
Perioada de timp alocată pentru instruire a fost suficientă
Formatorul(ii) a fost bine pregătit(i)
Materialul utilizat pentru instruire a fost organizat și usor
de urmărit
Materialele folosite au fost de ajutor

Comentarii referitoare la orice aspect pozitiv al instruirii pe care doriți să-l menționați:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Comentarii referitoare la orice aspect negativ al instruirii pe care doriți să-l menționați:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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held responsible for any use which may be made of the information contained therein
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total
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C. ATITUTINI ȘI INTENȚII FAȚĂ DE a ÎNTREPRINDE

Vă rugăm să indicați în ce măsură ați fi în stare să îndepliniți în mod eficient următoarele sarcini:
Total
ineficientă
Definirea ideii mele de afaceri și o nouă strategie de afaceri
Menținerea sub control a procesului de creare a noii afaceri
Negocierea și menținerea unor relații favorabile cu potențialii investitori și cu
băncile
Recunoașterea oportunităților piaței pentru produse și / sau servicii noi
Interacționarea cu oameni-cheie pentru a crește capitalul în vederea creării unei
noi afaceri
Crearea și punerea în funcțiune unei noi afaceri

0

Eficacitate
moderată

Pe deplin
eficientă

1

2

4

5

1

2

4

5

3

6

Vă rugăm, precizați nivelul intențiilor dvs. cu privire la următoarele afirmații:
Nimic
Este foarte probabil că voi începe o afacere în următoarele 12 luni
Sunt dispus să fac orice efort pentru a deveni antreprenor
Am îndoieli serioase că voi începe o afacere în următoarele 12 luni
Sunt hotărât(ă) să înceap o afacere în următoarele 12 luni
Scopul meu profesional este să fiu antreprenor în următoarele 12 luni

0

Moderat

3

Total

6

În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații cu privire la capacitatea antreprenorială? (de la 1 = dezacord
total, la 7 = total de acord)

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

Pornirea unei afaceri și munca pentru ea, va fi ușoară pentru mine
Sunt pregătit(ă) să pornesc o afacere care să dureze
Pot controla procesul de creare a unei noi firme
Cunosc detaliile practice necesare pentru a porni o afacere
Cunosc modul de dezvoltare al unui proiect antreprenorial
Dacă voi porni o afacere, voi avea o probabilitate mare de succes
Indicați nivelul de acord cu următoarele propoziții (de la 1 = dezacord total, la 7 = total de acord)

1

2

Pentru mine a fi antreprenor, presupune mai multe avantaje decât dezavantaje
Cariera de întreprinzător este atractivă pentru mine
Dacă aș avea oportunitatea și resursele, aș vrea să încep o afacere
Pentru mine a fi antreprenor, ar atrage după sine mari satisfacții
Dintre diverse alte opțiuni, aș alege mai degrabă să fiu antreprenor

Multe mulțumiri pentru completarea acestui chestionar
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