Seminarul "Aplicarea efectivă a chestionarului de monitorizare"
(4-5 noiembrie 2010, Hotel Sinaia, Sinaia)

Seminarul s-a desfăşurat în perioada 4-5 noiembrie, la Sinaia şi a avut următoarele obiective:
prezentarea activităților derulate până în prezent, prezentarea și analiza rezultatelor etapei de
pretestare nedeclarată, desfășurarea etapei de aplicare efectivă a chestionarului.
La eveniment au participat 105 persoane: reprezentanţi ai echipelor instituționale din cadrul
universităților participante la proiect, membri ai echipelor de management şi implementare, 6
reprezentanţi ai partenerului extern - experții Universității din Kassel, Germania - Centrul
Internaţional pentru Cercetări în Învăţământul Superior (INCHER) și coordonatorii unor studii de
monitorizare similare, derulate în cadrul Universității din Berlin, respectiv al Universității din Bochum.
Dezbaterile din cadrul seminarului au pus accent pe analiza rezultatelor pretestării nedeclarate și
a modului în care s-a derulat întregul proces: pregătirea bazelor de date, elaborarea și transmiterea
invitațiilor, monitorizarea și raportarea activităților. De asemenea, au fost discutate şi tematici
importante precum:
•

aspectele administrative legate de procesul de aplicare a chestionarului: tipuri de materiale
care vor fi furnizate de la nivelul echipei centrale, tipuri de cheltuieli care vor fi acoperite din
bugetul proiectului;

•

aspecte generale privind datele colectate prin aplicarea chestionarului și rapoartele realizate
pe baza acestora: accesul universității la informații, accesul echipei centrale la informații,
rapoartele la nivel de universitate, rapoartele la nivel central; protecţia datelor.

În cea de-a doua zi, reprezentanţii partenerului german au realizat o serie de prezentări privind:
•

chestionarele on-line şi chestionarele în format hârtie, punctând asemenări şi deosebiri.

•

tipurile de analize pe date.

•

aplicaţiei QTAFI de analiză a datelor, prin intermediul căreia au fost analizate unele date
obţinute din chestionarele completate de participanţii la seminar.

Discuţiile au fost însoţite de prezentări în format electronic (susţinute de managerul proiectului şi
de partenerul extern) şi de materialele incluse în mapa de prezentare a seminarului, înmânată
fiecărui participant. La finalul fiecărei secţiuni din program, au existat sesiuni de discuţii, în cadrul
cărora participanţii au putut adresa întrebări şi comunica propriile observaţii privitor la cele
prezentate.
Evenimentul a fost anunțat pe pagina web a proiectului, www.absolvent-univ.ro.
Organizatori: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării (CONGREXPO SERVICE S.R.L)

Parteneri instituţionali: INCHER Kassel, Germania (invitaţi
Experienţe instituţionale de la nivel European (invitaţi): Project Coordinator of the Graduate Survey at the
Free University Berlin şi Project Coordinator of the Graduate Survey at the University of Bochum
Prezidiu: Prof.univ.dr.ing. Radu Damian (Manager proiect), Harald Schomburg (Cercetător Internațional –
Reprezentant Partener proiect), Mihai Popescu (membru în Comitetul de Coordonare al proiectului)

