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VALIDAČNÉ SEMINÁRE
Päť univerzitných partnerov projektu RE-ACT (PBS, BCE, TUKE, UBB a UNIMC) zorganizovalo
online validačné semináre, ktorých hlavným cieľom bolo predstaviť závery výskumnej správy a
overiť nové vyhlásenia, ktoré budú integrované do nového samohodnotiaceho nástroja, ktorý
partnerstvo v súčasnosti vyvíja. 

Vo všetkých piatich partnerských krajinách, konkrétne v Maďarsku, Taliansku, Portugalsku,
Rumunsku a na Slovensku, účastníci vysoko ocenili výsledky výskumnej správy. V rámci
siedmich dimenzií hodnotiacich kritérií (relevantnosť, kvalita, dôkazy, novosť, pridaná hodnota,
využiteľnosť a udržateľnosť/multiplikácia) účastníci väčšinou označili výsledky výskumu ako
"dobré" alebo "vynikajúce", pri zvážení rôznych aspektov výskumu. Najviac oceňovanými
silnými stránkami výskumu boli jeho relevantnosť, kvalita a pridaná hodnota, zatiaľ čo v
niektorých krajinách dosiahli o niečo nižší, ale stále pomerne významný výsledok dôkaz, novosť
a využiteľnosť. Aj keď je táto téma zložitá, účastníci sa zhodli, že je veľmi dôležitá a mali by sme
sa ňou zaoberať. 

PREČÍTAJTE SI VÝSKUMNÚ SPRÁVU 
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Vety by mali byť kratšie, mali by obsahovať jednu cielenú informáciu a malo by sa vyhnúť menej
vhodným výrazom, ako napríklad "kontaminácia". Niektorí účastníci považovali za nejasný aj
pojem "tretia misia" v časti "Vedenie a riadenie". Napriek tomu, že mnohé tvrdenia boli
považované za príliš dlhé a/alebo komplikované, niektorí účastníci si všimli, že niektoré tvrdenia sú
príliš všeobecné, napríklad v dimenzii "Výmena znalostí a spolupráca". Partneri programu RE-ACT
zohľadnili spätnú väzbu a vykonávajú potrebné zmeny vo vyhláseniach.

Účastníci mali zhodnotiť 8 dimenzií výrokov:
(Vedenie a riadenie; Organizačné kapacity,
ľudia, stimuly; Podnikateľské vzdelávanie a
výučba; Príprava a podpora podnikateľov;
Digitálna transformácia a schopnosti;
Výmena znalostí a spolupráca;
Internacionalizovaná inštitúcia; Meranie
vplyvu). Pokiaľ ide o tvrdenia, ktoré sú
základom 8 dimenzií, väčšina účastníkov
považovala väčšinu tvrdení za "dobré" alebo
"vynikajúce". V niektorých prípadoch však
navrhli preformulovanie, keďže niektoré
výroky si vyžadovali zlepšenie z hľadiska
formulácie.

O

 OVERENIE PLATNOSTI VÝROKOV

V niektorých prípadoch boli niektoré pojmy
považované za nejasné, napríklad "otvorené
riadenie" alebo "otvorený model riadenia" a
slovo "kontaminácia" v dimenzii
"Organizačné kapacity, ľudia, stimuly".
Niektorí účastníci upozornili na všeobecnú
nejasnosť výrokov, najmä kvôli
komplikovaným formuláciám. Celkovo
respondenti navrhovali, že mnohé z výrokov
sú príliš dlhé a zložité, preto by sa mali
zjednodušiť, aby boli jasnejšie.
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