
Rezumat 

Scopul prezentului studiu este de a propune direcții de îmbunătățire și modificare a 

serviciilor educaționale universitare în vederea creșterii nivelului de satisfacție a 

studenților din unitățile de învățământ superior din România și Irak. Câteva obiective 

specifice ale studiului sunt îmbunătățirea programelor educaționale, îmbunătățirea 

procesului educativ, crearea și promovarea inovației, evaluarea nivelului de satisfacție a 

studenților privind calitatea educației în universități, promovarea educației continue. 

Studiul are de asemenea scopul de a compara satisfacția studenților români și irakieni 

privind serviciile educaționale, de a sublinia diferențele, de a evalua calitatea prin 

dimensiunile ei (serviciile educaționale, resursele informaționale pentru învățare, 

achiziționarea de informații, achiziționarea de deprinderilor, personalul adiministrativ și 

infrastructura) și de a analiza dacă următorii factori sunt semnificativi din punct de 

vedere statistic: factori non-academici, academici, serviciile educaționale, reputația, 

accesul, problemele de programă, planificarea și evaluarea, mărimea grupului asupra 

calității serviciilor de învățământ superior din punctul de vedere al profesorilor din 

România și Irak.  

Analiza a concluzionat că nu sunt diferențe seminificative din punct de vedere statistic 

între opiniile profesorilor din universitățile românești și cei din universitățile irakiene, dar 

că există anumite preferințe ale profesorilor universitari români, iar cele mai importante 

dimensiuni ale chestionarului aplicat profesorilor sunt următoarele variabile: variabila 

non-academică, variabila academică, variabila serviciilor educaționale, variabila 

reputațională, variabila accesibilității, variabila problemelor legate de programă, 

planificarea și evaluarea, mărimea grupului.  

Există diferențe seminificative din punct de vedere statistic între opiniile studenților 

români și cele ale studenților irakieni în ceea ce privește dimensiunile incluse în 

chestionar (serviciile educaționale, resursele informaționale de învățare, acumularea 

cunoștințelor, formarea deprinderilor, personalul administrativ și infrastructura) 

evidențiate prin compararea satisfacției studenților din România și Irak. Este necesară 

desfășurarea de studii periodice pentru identificarea modificărilor și evoluției în 

învățământul superior din Irak și din România pentru asigurarea importanței orientării 

spre marketing și spre învățare, deoarece au un impact evident asupra dezvoltării 

științifice și academice, precum și a societății în funcție de nevoi. 
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