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SINTEZA RAPOARTELOR NARATIVE 

ALE PARTICIPANȚILOR LA 
 

Learning Module / Training in Advocacy 
 

10-11 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 MODULULUI DE FORMARE ȘI ÎNVĂȚARE 

Modulul de învățare / formare în Advocacy a avut loc marți și miercuri, 10-11 mai 2016, la 

Fundația pentru Tineret Timiș (strada Arieș, nr. 19, Timișoara) și a fost organizat de 

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

Timișoara în parteneriat cu Fundația pentru Tineret Timiș, Institutul de Cercetări Științe 

Sociale al Universității din Islanda și Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” din 

Timișoara. 

În cadrul acestui eveniment, participanții a avut ocazia de a învăța despre advocacy, ca 

principiu general, care reglementează relațiile în sistemele și organizațiile în mod democratic, 

și de asemenea, despre expresiile specifice ale advocacy în învățământul superior, activitățile 

pentru tineret și sectorul non-profit. Procedeul de Advocacy, sub toate formele sale, urmărește 

să se asigure că oamenii, în special cei care sunt cei mai vulnerabili în societate, sunt capabili 

să facă opiniile auzite și de a-și apăra drepturile. Obiectivul instruirii este acela de a asigura 

transparența instituțională și performanța instituțiilor de învățământ superior, creșterea 

calității, îmbunătățirea guvernanței și diversificarea surselor de finanțare și a drepturilor 

omului. 
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PARTICIPANȚII ȘI SPEAKERII MODULULUI 

La modulul de învățare / formare în advocacy au participat în total 35 de persoane. 

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

organizarea evenimentului. Trei sferturi dintre participanți au evaluat durata și data 

evenimentului cu nivelul maxim de satisfacție (5 - foarte mulțumit/foarte). 

  

 

PRINCIPALELE MOTIVE DE PARTICIPARE 

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

modulul de formare organizat în cadrul Proiectului ActiveGovEdu au fost cele legate de 

aspectele academice, menționate de 89% dintre participanți. Mai mult de jumătate dintre 

participanți au evalut motivele academice ca fiind extrem de importante. 
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Graficele indică faptul că și celelalte motive au avut o importanță semnificativă în 

rândul a 70-80% dintre participanți. 83% au conștientizat valoarea cursurilor și a training-

urilor de vreme ce 83% au considerat participarea pentru a-i ajuta în planurile de carieră. 77% 

dintre participanți au menționat exersarea unei limbi străine, iar 74% dintre respondenți au 

făcut referire la motive de natură culturală și experiența europeană acumultă în urma 

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

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

străinătate a fost și el un motiv important pentru aproximativ 70% dintre participanți, dar nu 

unul care să aibă un rol definitor în considerarea participării. 

 

 80% dintre participanți au declarat faptul că au auzit despre eveniment de la instituția 

la care sunt afiliați. Alți 34% dintre participanți au declarat faptul că au aflat despre 

organizarea evenimentului de pe internet și 11 % dintre respondenți au confirmat faptul că au 

aflat detalii legate de aceste cursuri de la foști participanți. 

 

În marea majoritate (71%), participanții au apreciat suportul 

oferit de instituția de care aparțin în ceea ce privește 

evenimentul drept unul foarte bun - scor 5. 63% au specificat 

același nivel al suportului oferit de instituția gazdă a 

modulului de formare și învățare. 

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 

GRADUL DE SATISFACȚIE AL PARTICIPANȚILOR 

Aproximativ jumătate dintre participanți au completat secținea dedicată studenților, 

masteranzilor și doctoranzilor. Toți au evaluat expertiza speakerilor ca fiind una bună (46% 

dintre cei 35 de participanți) și foarte bună (9% dintre cei 35 de participanți). Calitatea 

prezentărilor a fost și ea deosebită, mulțumind pe deplin (40% au evaluat-o cu 5 și 11% cu 4). 

Și ceilalți factori incluși în raport au fost evaluați cu foarte bine și bine (5, respectiv 4) într-o 

pondere majoritară. 

 

În total 17 participanți din categoria studenți, masteranzi și doctoranzi au declarat că 

participarea la eveniment îi va ajuta în studiile sau în carieră viitoară (nivelul exprimat 5- 

foarte mulțumit și 4 - mulțumit). Mai mult decât atât, 14 dintre aceștia au considerat această 

participare ca fiind oportună în căutarea unui loc de muncă. 

 

20 dintre participanți au completat și obiectivele vizate de categoria Staff. Aceștia au pus 

accentual pe lucrul în mediu international și abilitățile lingvistice ca fiind dezvoltate în cadrul 

acestui eveniment. Networking-ul realizat în cadrul evenimentului și utilizarea mijloacelor 

multimedia au fost și ele apreciate la nivel maxim de 34% dintre participanții la modul. Și 

abilitățile de cercetare și predare s-au remarcat ca fiind dezvoltate (bune și foarte bune) de un 

sfert dintre participanți. 
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Din păcate nu ne putem pronunța cu certitudine asupra nivelului de satisfacție al 

participanților la Modulul de învățare / formare în Advocacy împărțit pe categoriile studenți și 

staff, deoarece o parte din participanți au completat raportul narativ în ambele secțiuni, 

evaluând toate obiectivele vizate de cele două categorii. 

43% dintre participanți au considerat că participarea la eveniment îi va ajuta în cariera și 

activitățile viitoare, confirmând astfel valoarea modulelor de formare și a experienței 

acumulate în cadrul evenimentului. În ansamblu, evenimentul a fost evaluat cu punctajul 

maxim de 80% dintre participanți. 
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