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SINTEZA RAPOARTELOR NARATIVE 

ALE PARTICIPANȚILOR LA 
 

International Conference / Event for Youth 

„Be an Active Citizen” 
 

- 12 Mai 2016 - 

 

Eveniment realizat în cadrul Proiectului „Opportunities and challenges for tertiary 

educational system in promoting evidence-informed good governance society – 

ActiveGovEdu”. 

 

Proiect finanțat printr-un grant din Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 
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SCOPUL  CONFERINȚEI 

Conferința internațională „Fii un cetățean activ” a avut loc joi, 12 mai 2016, la Facultatea 

de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

(strada J. H. Pestalozzi, nr. 16, Timișoara) și a fost organizată de FEAA în parteneriat cu 

Institutul de Cercetări Științe Sociale al Universității din Islanda, Fundația pentru Tineret 

Timiș și Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” din Timișoara. Având forma unui 

eveniment dedicat tinerilor, conferința a reprezentat o oportunitate pentru toți cei implicați 

care au avut prilejul de a relaționa și de a înțelege importanța implicării în comunitate. În 

zilele noastre voluntariatul nu mai reprezintă o opțiune, acesta devenind o necesitate. 

Societatea, în continuă schimbare, se confruntă cu provocări semnificative și are astfel nevoie 

de cetățeni activi și implicați. 

 

  

Cu ocazia acestui eveniment, studenții, masteranzii, doctoranzii și tinerii au avut posibilitatea 

de a-și împărtăși ideile, creativitatea și inovația pentru a contribui semnificativ la menținerea 

și mai ales la dezvoltarea spiritului civic 
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PARTICIPANȚII ȘI SPEAKERII CONFERINȚEI 

Pentru a atrage un număr cât mai mare de participanți din rândul tinerilor, informații legate de 

organizarea conferinței au fost diseminate în mediul online (e-mail, pagina web a proiectului, 

comunicate de presă etc.) dar și prin viu-grai, de organizatori și persoane afiliate partenerilor 

instituționali ai proiectului ActiveGovEdu. Astfel, ne-am bucurat de prezența a peste 100 de 

participanți și de cuvântările și prezentările unor persoane cu experiență în domeniile 

voluntariat, advocacy, transparență instituțională ș.a. dar și a unor importanți reprezentanți de 

la nivelul local și central. Mai precis, la deschiderea în plen au participat și au luat cuvântul 

Domnul Nicolae Robu, Primarul Timișoarei, Domnul Titu Bojin, Președintele Consiliului 

Județean Timiș, dar și reprezentanți ai autorităților publice centrale: Mihai Lisețchi (Ministru 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic), Andrei 

Popescu (Ministru Secretar de Stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului) și Cătălin 

Tiuch (Deputat de Timiș). Cuvinte de deschidere au mai adresat și reprezentantul rectoratului 

Universtății de Vest din Timișoara, Pro-Rector Conf. univ. dr. Ovidiu Megan, Decanul 

Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor Prof. univ. dr. Petru Ștefea, Cornelia 

Paraipan - consilier superior Serviciul Monitorizare și Transparență Decizională al Direcției 

Administrație Publică locală și vice-președintele Academiei de Advocay, Corina 

Dragomirescu. 

Participanții înregistrați au completat raportul narativ pentru a indica gradul de satisfacție 

legat de organizarea evenimentului. Majoritatea respondenților au evaluat durata și data 

evenimentului cu un nivelul ridicat de satisfacție (5 - foarte mulțumit/foarte bun și 4 

mulțumit/bun). 
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PRINCIPALELE MOTIVE DE PARTICIPARE 

Motivele semnalate de participanți ca fiind cele mai importante în decizia de a lua parte la 

Conferința Internațională organizată în cadrul Proiectului ActiveGovEdu au fost cele legate de 

aspectele academice, menționate de 93% dintre participanți. Între aceștia, aproximativ 

jumătate au evalut acest motiv ca fiind extrem de important (cu nivel maxim 5). 

 

Și celelalte motive au avut o importanță semnificativă în rândul a peste 80% dintre 

respondenții la raportul narativ al evenimentului, echivalent al unui chestionar de satisfacție.  

Astfel, între 80 și 90% dintre participanți au menționat motivul cultural, urmat de exersarea 

unei limbi străine, planurile de dezvoltare a carierei și experiența europeană acumultă în urma 

participării la conferință. Aceste motive au fost evaluate la un nivel maxim doar de o treime 

dintre participanții care au completat chestionarul. Reîntâlnirea cu prieteni care locuiesc în 

străinătate a fost un motiv important pentru 14% dintre participanți. 
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 78% dintre participanți au declarat faptul că au auzit despre eveniment de la instituția 

la care sunt afiliați. 18% dintre participanți au declarat faptul că au aflat despre organizarea 

evenimentului de la foști participanți și 26 % dintre respondenți au menționat Internetul ca 

sursă de informare cu privire la organizarea Conferinței. 

În marea majoritate, participanții au apreciat suportul oferit de instituția gazdă a 

evenimentului atât înainte cât și în timpul Conferinței, evaluându-l la un nivel foarte bun / 

foarte mulțumit, de 5 (54%) și bun / 4 (în proporție de 19%). 

 Având în vedere faptul că participanții au fost din rândul tinerilor, studenților, 

masteranzilor și doctoranzilor UVT (personae ce locuiesc în Timișoara) și că nu s-au perceput 

taxe de participare sau taxe aferente materialelor de promovare a conferinței oferite 

particianților, nu au fost implicate costuri de servire la pauzele de cafea sau la mesele 

organizate în cadrul evenimentelor, participanții nu au menționat faptul că au suportat 

cheltuieli legate de participarea în cadrul evenimentului. 
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GRADUL DE SATISFACȚIE AL PARTICIPANȚILOR 

 

Peste 60% dintre participanții care au completat secținea dedicată studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor au catalogat expertiza speakerilor și conferențiarilor ca fiind una bună și foarte 

bună. Și ceilalți factori incluși în raport au fost evaluați cu foarte bine și bine (5 și 4) de peste 

60% dintre participanții tineri. În ceea ce privește numărul de ore alocat conferinței, 

majoritatea participanților au fost mulțumiți și foarte mulțumiți cu acesta. 

 

 

 

63% dintre participanții conferinței din categoria studenți, masteranzi și doctoranzi au declarat 

că participarea la eveniment îi va ajuta în studiile sau în carieră viitoară. Mai mult decât atât, 

aproximativ o jumătate dintre aceștia au considerat această participare ca fiind oportună 

atunci când vor căuta un loc de muncă. 
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Participanții din categoria Staff au semnalat lucrul în mediu international, abilitățile 

lingvistice, peer-learning și Networking-ul realizat în cadrul evenimentului ca fiind foarte 

importante. Acestea au fost apreciate ca fiind bune și foarte bune de 20% dintre participanții 

la conferință. Acest procent este mai mic deoarece numărul cadrelor academic și cercetătorilor 

a fost mai mic comparativ cu cel al studenților și tinerilor respondenți. Dezvoltare abilităților 

de cercetare și utilizarea mijloacelor multimedia au fost și ele appreciate drept bune și foarte 

bune de o mare parte dintre participanții respondenți aparținând categoriei Staff. 

 

Nu ne putem pronunța exact asupra nivelului de satisfacție al participanților la Conferința 

Internațională „Be an Active Citizen” deoarece o analiză a tinerilor și studenților, 

masteranzilor și doctoranzilor separată de cea a cadrelor didactice și cercetătorilor este mai 

complex, de vreme ce o parte din participanți au evaluat atât obiectivele vizate de categoria 

studenților cât și cele referitoare la obiectivele staff-ului. 

35% dintre participanți au considerat că participarea la eveniment îi va ajuta în cariera și 

activitățile viitoare, recunoscând astfel valoarea a prezentărilor și rolul parteneriatului 

internațional care a organizat evenimentele. Per total, evenimentul a fost evaluat cu punctajul 

maxim de 40% dintre participanți și cu nivelul bun / mulțumit (4) de 20% dintre participanți.  

 

 

 

http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.ro/
http://www.eeagrants.ro/
http://www.activegovedu.proiecte-feaa.ro/


 

 

  

 

 

www.eeagrants.org 
www.eeagrants.ro 
www.see-burse.ro  
 

                                     www.activegovedu.proiecte-feaa.ro 

  

  

  

  

http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.ro/
http://www.eeagrants.ro/
http://www.activegovedu.proiecte-feaa.ro/

