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SELF-REFLECTION TOOLS FOR SMART UNIVERSITIES ACTING REGIONALLY

L

VALIDATION WORKSHOPS
Cei cinci parteneri în proiectul RE-ACT (Porto Business School - PT, Universitatea Corvinus din
Budapesta - HU, Universitatea Tehnică din Kosice - SK, Universitatea Babeș-Bolyai - RO și
Universitatea din Macerata - IT) au organizat online evenimente de tip Validation Workshops,
care au avut ca scop prezentarea concluziilor Raportului de Cercetare (Research Report) și
validarea noilor enunțuri (30) care vor sta la baza noului instrument de auto-evaluare dedicat
universităților, dezvoltat de parteneriat în acest moment.

Participanții din toate cele cinci țări partenere în proiect (Ungaria, Italia, Portugalia, România și
Slovacia) au apreciat rezultatele Raportului de Cercetare. Ținând cont de cele șapte criterii de
evaluare (Relevanță, Calitate, Bazare pe dovezi, Noutate, Valoare Adăugată, Aplicabilitate și
Sustenabilitate/Multiplicare), majoritatea participanților au evaluat diferitele rezultate ale
cercetării ca fiind Bune sau Excelente. Rezultatele au fost în special apreciate din punctul de
vedere al Relevanței, Calității și Valorii Adăugate, urmate cu un scor mai scăzut, dar totuși
însemnat pentru Noutate, Aplicabilitate și caractrul întemeiat al rezultatelor pe baza unor dovezi
clare. Deși tematica raportului este una complexă participanții au convenit că rezultatele
cercetării sunt importante și utile pentru dezvoltarea noului instrument de auto-evaluare.

CITIȚI RAPORTUL DE CERCETARE

http://ris3heinnovate.eu/wp-content/uploads/2021/05/RE-ACT-Research-Report.pdf


O parte din participanți a atras atențița asupra neclarității enunțurilor, din cauza formulărilor
complicate. În general, respondenții au sugerat că multe enunțuri sunt prea lungi și complexe,
astfel că ele ar trebui simplificate pentru a deveni mai clare; frazele ar trebui să fie mai scurte, să
conțină o singură informație principală și să se evite termeni mai puțin potriviți, precum
”contaminare”. Unii participanți au considerat, de asemenea, că unele enunțuri erau prea generale,
de pildă, cele din dimensiunea Schimb de Cunoștințe și Colaborare. Luând în considerare
feedback-ul primit, partenerii din proiectul RE-ACT au modificat enunțurile și pregătesc descrierea
acestora.

Cele 30 enunțuri rezultate în urma activității
de cercetare care au fost evaluate de
participanți au fost grupate sub opt
dimensiuni: Leadership și Guvernanță;
Capacitate Oganizațională: Finanțare,
Resurse Umane și Stimulente); Educație
Antreprenorială; Pregătirea și Suportul
Acordat Antreprenorilor; Transformare și
Capacitate Digitală; Schimb de Cunoștințe și
Colaborare; Internaționalizare; Măsurarea
Impactului. Enunțurile aferente celor opt
dimensiuni au fost evaluate de majoritatea
participanților ca fiind Bune sau Excelente. Cu
toate acestea, în unele cazuri, participanții au
sugerat reformularea unor enunțuri.

O

VALIDAREA ENUNȚURILOR

În unele situații, anumiți termeni au fost
percepuți ca nefiind clari, precum
”guvernanța deschisă” sau ”model de
guvernanță deschisă”” și ”contaminare”
(între diferite domenii științifice) utilizate în
enunțurile grupate sub dimensiunea
Capacitate Organizațională: Resurse
Umane și Stimulente.
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