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SINTEZA RAPOARTELOR NARATIVE 

ALE PARTICIPANȚILOR LA 
 

Joint Summer School 

on Public Sector Governance 
 

22-26 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 ȘCOLII DE VARĂ ÎN PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL 

ÎN GUVERNANȚA SECTORULUI PUBLIC 

Școala de Vară în parteneriat transnațional în Guvernanța Sectorului Public a avut loc în 

perioada 22-26 mai 2016, la Social Science Research Institute din cadrul Universității din 

Islanda (Oddi, Room 101, Sturlugata 101, Reykjavík) și a fost organizată în parteneriat de 

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor – Universitatea de Vest din Timișoara 

cu Social Science Research Institute – Universitatea din Islanda, Fundația Județeană pentru 

Tineret Timiș și Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” din Timișoara. 

Evenimentul a oferit un mediu de învățare stimulativ prin care participanții au dispus de șansa 

de a-și dezvolta abilitățile practice și de cercetare, de a-și spori cunoștințele în ceea ce privește 

sectorul public, de a colabora cu alte persoane, implicându-șe în dezbateri și discuții, având 

totodată acces la experți în domeniu. 
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PARTICIPANȚII ȘI SPEAKERII ȘCOLII DE VARĂ 

La Școala de Vară în Guvernanța Sectorului Public au participat în total 15 persoane, care au 

completat raportul narativ pentru a indica gradul de satisfacție legat de organizarea 

evenimentului. Toți participanții care au evaluat durata și data evenimentului le-au considerat 

pe ambele ca fiind bune sau foarte bune (evaluare cu nivelul maxim de satisfacție 4 și 5 – 

mulțumit, respectiv foarte mulțumit). 

     

 

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 87% dintre participanți. Aproximativ trei sferturi dintre 

participanți au evalut aspectul academic ca fiind extrem de important. 
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Graficele indică faptul că și celelalte motive au avut o importanță semnificativă în 

rândul a 73-80% dintre participanți. 80% au conștientizat valoarea cursurilor și a vizitelor de 

studiu în planurile de carieră și tot atâția participanți și-au motivat decizia de a participa prin 

factorul cultural și experiența europeană. 73% dintre participanți au menționat exersarea unei 

limbi străine și reîntâlnirea cu prieteni care locuiesc în străinătate drept motive pentru care s-a 

realizat participarea, dar numai o treime dintre respondenții au catalogat aceste ultime două 

motive ca fiind deosebit de importante în considerarea participării. 
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 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. 

 

 

GRADUL DE SATISFACȚIE A PARTICIPANȚILOR 

Jumătate dintre participanți au completat secțiunea dedicată studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor. Dintre acești, toți mai puțin unul, au evaluat numărul de ore dedicat activităților 

din cadrul școlii de vară ca fiind unul foarte bun. De asemenea, calitatea prezentărilor, 

activitățile realizate în afara programului general și expertiza speakerilor a fost apreciată la 

nivel maxim de aproape toți respondenții. Între ceilalți factori incluși în raport, echipamentul 

utilizat și așteptățile legate de cunoștințele acumulate, au fost și ei evaluați cu foarte bine într-

o pondere majoritară. 

Majoritatea a participanților (80%) au 

apreciat suportul oferit de instituția la 

care sunt afiliați și instituția gazdă a 

evenimentului în ceea ce privește 

organizarea și desfășurarea 

evenimentului ca fiind unul foarte bun 

– evaluat cu scorul 5. 
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Șase din cei șapte participanți care au completat categoria studenți, masteranzi și doctoranzi 

au declarat că participarea la eveniment îi va ajuta în studiile sau în carieră viitoare (nivelul 

exprimat 5 - foarte mulțumit) și unul singur a evaluat acest aspect cu 4 (mulțumit). Mai mult 

decât atât, cinci dintre aceștia au considerat această participare ca fiind oportună în căutarea 

unui loc de muncă. 

O mare parte dintre participanții la școala de vară au completat și obiectivele vizate în 

categoria Staff. Aceștia au pus accentu  pe lucrul în mediu internațional, lucrul în echipă și 

networking-ul realizat în cadrul evenimentului și lucrul în echipă. 

Abilitățile lingvistice și cele de cercetare au fost și ele apreciate de ea mai mare parte a 

respondenților. Activitățile de peer-learning și abilitățile de predare s-au remarcat ca fiind 

dezvoltate (bune și foarte bune) de aproape jumătate dintre participanții la cursuri și vizitele 

de studiu organizate în cadrul școlii de vară. 
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Nu am putut realiza un grafic exact al nivelului de satisfacție a participanților la Școala de 

Vară în Guvernanța Sectorului Public împărțit pe cele două categorii, studenți și staff, 

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

obiectivele vizate de ambele categorii. 

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

activitățile viitoare, confirmând astfel valoarea cursurilor și a prezentărilor din cadrul 

programului. În ansamblu, evenimentul a fost evaluat cu punctajul maxim de 67% dintre 

participanți. 
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