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Cercetare online la nivelul 
comunității academice SNSPA 

Problematica vaccinării, percepția asupra actualei
crize pandemice și opțiunile de derulare a activităților 

didactice în semestrul al doilea.

Studenți la programele de master

Departamentul de Sociologie 

Centrul de Cercetări Sociale și Evaluare Instituțională



Metodologie

Cercetarea s-a derulat în sistem online în perioada 26-31 ianuarie 2022. S-au 
utilizat trei instrumente de cercetare pentru trei tipuri de respondenți: Studenți 
licență, studenți master și cadre didactice, titulare și asociate, de la toate 
structurile academice din SNSPA. Au fost păstrate în eșantion doar 
chestionarele valide și complete: 2895 chestionare

La această cercetare au contribuit membrii Departamentului de Sociologie. 
Mulțumiri speciale pentru asist. Sebastian Țoc, lect. Aurelian Muntean, conf. 
Cătălin Stoica și lect. Bogdan Bucur

Coordonator prof. Alfred Bulai



Situația privind vaccinarea

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

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

Sunt vaccinat/ă complet anti-Covid 19 cu trei doze (inclusiv
rapel)

Am făcut două doze de vaccin dar nu am făcut a treia doză de
rapel (Pentru vaccinurile care presupun două doze minim)

Am făcut o doză de vaccin (pentru vaccinurile care se 
administrează într-o singură doză) și am făcut și doza …

Am făcut o doză de vaccin (pentru vaccinurile care se
administrează într-o singură doză) dar nu am făcut a doua doză…

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

Nu m-am vaccinat

25%

36%

1%

9%

1%

28%



Situația privind vaccinarea

Care este principalul motiv pentru care v-ați 
vaccinat? 
(Doar cei care s-au vaccinat total sau parțial)

Alt motiv

Pentru a călători în străinătate fără restricții

Pentru a putea să îmi petrec timpul liber în spații cu 
restricții (să merg la concerte și resturante, să …

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

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

Ca să ma protejez în primul rând pe mine de  
COVID-19, deși am o stare de sănătate foarte bună

8%

6%

9%

16%

21%

40%



Situația privind vaccinarea

Care este principalul motiv pentru care nu v-ați 
vaccinat? (Doar cei care nu s-au vaccinat)

Alt motiv

Medicul (de familie/specialist) mi-a recomandat să nu fac 
deloc vaccinul datorită afecțiunilor de care sufăr.

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

Nu cred că vaccinurile împotriva COVID-19 sunt eficiente

Am avut deja COVID-19 și imunitatea mea este încă crescută.

Mă protejez de Covid-19 respectând recomandările oficiale 
(port mască, nu particip la întâlniri cu grupuri mari de …

Mi-e teamă de efectele secundare / adverse pe termen lung

14%

5%

5%

15%

15%

16%

29%



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?

Situația privind vaccinarea

1%
11%

32%
56%

Sigur, da

Probabil, da

Probabil, nu

Sigur, nu



Care afirmații sunt adevărate în cazul dvs.? 

Situația privind vaccinarea

Am fost diagnosticat/ă 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 prietenii mei apropiați a fost diagnosticat 
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

32%

51%

85%

66%



Din martie 2020 până în prezent cineva din familia dvs. ...

Situația privind vaccinarea

A fost internat/ă în spital fiind infectat cu COVID-19?

A decedat din cauza COVID-19?

A fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar nu a
manifestat simptome (asimptomatic)?

23%

11%

38%



În condițiile reglementărilor oficiale impuse de autorități în situația crizei pandemice, în care este obligatorie 
menținerea distanțării sociale pentru orice fel de activități, vă rugăm să ne spuneți în ce măsură sunteți de acord 
cu următoarele soluții privind derulare activităților didactice în semestrul al doilea al acestui an universitar, în 
condițiile menținerii stării de alertă. 

Începerea semestrului al doilea

Prefer ca seminarele și cursurile care presupun grupe mici de studiu să se 
desfășoare fizic  începând cu semestrul al doilea (22 februarie) chiar dacă 

numărul de noi cazuri zilnice rămâne foarte mare (similar cu această perioadă ). 

Prefer ca seminarele și cursurile care presupun grupe mici de studiu să se 
desfășoare fizic  începând cu semestrul al doilea doar în situația în care indicele 

de infectări coboară sub limita de 1 la mie. 

Prefer ca seminarele și cursurile care presupun grupe mici de studiu să se 
desfășoare fizic  în semestrul al doilea doar în situația în care indicele de infectări 

coboară sub limita de 1 la mie) până la sfârșitul lunii martie. 

NU prefer ca seminarele și cursurile care presupun grupe mici de studiu să se 
desfășoare fizic în semestrul al doilea chiar în situația în care indicele de infectări 
coboară sub limita de 1 la mie; dacă această situație apare doar din luna aprilie, 

NU prefer ca seminarele și cursurile care presupun grupe mici de studiu să se 
desfășoare fizic în semestrul al doilea atât timp cât suntem în stare de alertă și se 

impun normele de distanțare fizică.

5%

2%

2%

49%

42%

92% din studenții 

de la master preferă 
prioritar sistemul 

online



Care din următoarele afirmații sunt corecte în cazul dvs.

Începerea semestrului al doilea

Lucrez doar la locul de muncă

Lucrez doar online la locul de muncă

Lucrez parțial online și parțial la locul de 
muncă

Nu lucrez

40%

20%

19%

21%
Circa 40% lucrează 
online, parțial sau 
total, la locul de 

muncă



Mulțumim pentru că ați consultat 
acest raport


