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REZUMAT 

 

Ce de a cincea reuniune a consorţiului INSTEM a avut loc la Liverpool pe 3-5 decembrie, 

2014. 16 participanţi la proiect au luat parte la reuniune, reprezentând toate instituţiile 

partenere. Agenda reuniunii este prezentată în Anexa A. Numai şapte participanţi la 

ședinţă au completat chestionarul de evaluare.  

Percepţiile respondenţilor privind  această întâlnire au fost evaluate pe o scală Likert de 

5 puncte (cu evaluări mai pozitive corespunzătoare unui rating mai mare).  

Evaluarea medie a tuturor elementelor scalei Likert este de 3.71. Comparativ cu cea de a 

patra reuniune (4.05) și cea de a treilea reuniune a consorţiu (4,32), putem observă că 

percepţiile respondenţilor s-au înrăutăţit ușor în timp, deși au rămas pozitive.  

Tabelul următor oferă o privire de ansamblu a clasamentelor medii pentru ȋntrebările 

închise ale sondajului. 

Intrebare Valoare de evaluare Ultima evaluare 

1: Coerenţa ordinii de zi a reuniuni 4.00  4.22 

2: Informaţiile primate 3.86  3.89 

4: Eficienţă în soluţionarea problemelor 3.63  3.89 

5: Utilizarea timpului 4.29 4.44 

7: Managementul divergenţelor 4.00  3.80 

8: Consecvenţa ȋn luarea deciziilor 3.57  4.00 

9: Atenţie faţă de părerile participanţilor 4.17  4.44 

10: Gradul de ȋndeplinire a așteptărilor 3.00  3.67 
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12: Impresia generală 3.14  4.11 

   

Evaluare generală 3.71  4.05 

 

Cu o rată de participare de şapte respondenţi din 16 participanţi la întâlnire (44%), 

rezultatele evaluării pot fi totuși considerare numai indicativ și nu reprezentative cu 

privire la percepţiile participanţilor.  

Proiectul find în faza finală, doar o ședinţă a consorţiu va mai avea loc, rata de 

participare scăzută este de înţeles, având ȋn vedere faptul ca procesul de evaluare 

prezintă un interes mai redus, principala sa funcţie acea formativă scăzănd, iar această 

acţine va influenţa mai puţin evoluţiile ulterioare.  

Rezultatele complete are sondajului de evaluare sunt prezentate mai jos. 
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REZULTATE COMPLETE 

 

Q1 CONSIDERAţI că ordinea de zi a fost în concordanţă cu stadiul  

actual în dezvoltarea proiectului?  

Răspunsuri: 7 Abţineri: 0 

POZA 

 1 2 3 4 5 Total Valoare 

medie 

ponderată 

Vă rugăm să evaluaţi pe 

următoarea scară (1 = deloc - 

5 = foarte mult): 

0.00% 0.00% 28,57% 42.86% 28,57%  4.00 

 0 0 2 3 2 7  

 

# Vă rugăm comentaţi Data 

comentariului 

 Nu există răspunsuri  

 

Q2 Consideraţi că aţi primit suficiente informaţii pentru a putea  

participa în mod activ la reuniunie?  

Răspunsuri: 7 Abţineri: 0 

POZA 
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 1 2 3 4 5 Total Valoare 

medie 

ponderată 

Vă rugăm să evaluaţi pe 

următoarea scară (1 = deloc - 

5 = foarte mult): 

0.00% 14,29% 28,57% 14,29% 42.86%  3,86 

 0 1 2 1 3 7  

 

# Vă rugăm comentaţi Data 

comentariului 

1 Cu excepţia organizaţiei gazdă care a trimis informaţii referitoare la locul 

de întâlnire doar 12 ore înainte începerii reuniunii  

1/19/2015;  

5:12 PM 

 

Q3 Credeţi că întâlnirea a acoperit aspectele cheie care trebuie  

abordate în acest moment în cadrul proiectului?  

Răspunsuri: 6 Abţineri: 1 

POZA 

Variante de răspunsuri Răspunsuri 

DA 100,00% 6 

NU 0.00% 0 

Total  6 
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# Pentru probleme care nu sunt menţionate în 

ordinea de zi, vă rugăm să numiţi și să evalueaţi 

pe o scală de la 1 (= deloc) la 5 (= foarte larg) 

Data comentariului 

1 Intr-un fel 1/19/2015 05:12 PM 

 

Q4 Cât de eficient credeţi au fost abordate probleme de pe ordinea de zi, 

în timpul întâlnire? Vă rugăm să răspunsurile pe o scară de la  

1 (= deloc eficient) la 5 (= foarte eficient)  

Răspunsuri: 7 Abţineri: 0 

POZA 

 1 2 3 4 5 Total Valoare 

medie 

ponderată 

Raport privind progresele 

înregistrate (WP1) 

0.00% 

 

0.00% 

 

42.86% 

 

28,57% 

 

28,57% 

 

 3,86 

 

 0 0 3 2 2 7  

Strategia de diseminare/ 

conceptul (WP4) 

0.00% 

 

0.00% 

 

0.00% 50.00% 

 

50.00% 

 

 4.50 

 

 0 0 0 3 3 6  

"Cum poat să fie puse în 

aplicare rezultatele 

0.00% 

 

14,29% 

 

42.86% 

 

14,29% 

 

28,57% 

 

 3,57 
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proiectului într-o formă  

durabilă ? "(WP3) 

 

 0 1 3 1 2 7  

Conferinţă finală a proiectul: 

care trebuie să fie ordine de 

zi pentru a atrage mai multe 

persoane la  

conferinţ a finală? (WP1) 

0.00% 14,29% 

 

28,57% 

 

28,57% 

 

28,57% 

 

 3,71 

 

 0 1 2 2 2 7  

Studii de caz naţionale și lor 

cel mai bun de utilizare 

(WP5) 

0.00% 

 

42.86% 

 

28,57% 

 

14,29% 

 

14,29% 

 

 3.00 

 

 0 3 2 1 1 7  

Planul de lucru viitoare 

(WP1) 

0.00% 

 

42.86% 

 

14,29% 

 

28,57% 

 

14,29% 

 

 3.14 

 

 0 3 1 2 1 7  

 

# Vă rugăm comentaţi Data 

comentariului 

1 lipsea structura și propuneri au fost prea puţin si nu concrete pentru a 

discuta, discuţii haotice, nu au fost organizate  

1/20/2015 02:41 

PM 

2 A fost problematic, deoarece Katja nu a fost prezentă. Astfel că nu a fost 

evidentă postura de coordinator.De asemenea, lipsa lui Peter Gray s-a 

1/9/2015 23:30 
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resimţit pentru a avansa. PM 

 

Q5 Cum credeţi că a fost distribuit timpul disponibil vorbitorilor? 

Răspunsuri: 7 Abţineri: 0 

POZA 

 1 2 3 4 5 Total Valoare 

medie 

ponderată 

(1 = incorect deloc - 5 = 

foarte corect) 

0.00% 0.00% 28,57% 14,29% 57,14%  4,29 

 0 0 2 1 4 7  

 

# Vă rugăm comentaţi Data 

comentariului 

1 Ne find multi participanţi am avut timp de vorbit cât a fost necesar 1/9/2015 11:30 

PM 

 

Q6 Care este opinia d-voastră referitor la modul ȋn care au  

fost luate deciziile în timpul reuniunii? 

Răspunsuri: 5 Abţineri: 2 

POZA 

# Răspunsuri Data 
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1 Ca de obicei, lucrurile au fost 

discutate foarte deschis. 

1/20/2015 15:48 PM 

2 faptul că principal investigator 

(Katja) nu a fost prezentă și că 

anunţurile au fost facute ȋn 

termen scurt a făcut ca  totul să 

fie neclar, deocamdată 

Jacqueline nu a arătot multă 

iniţiativă și claritate ȋn viziune. se 

parea ca ea a apărat o poziţie 

care nu a fost împărtășită de 

consorţiu, .ultimul e-mail arată că 

deciziile importante au fost acum 

schimbate în mod unilateral de 

către coordonatorul de proiect 

fără măcar să convoace o 

ȋntălnire skype. acest lucru se 

simte și este ca şi cum fi pacaliţi 

1/20/2015 14:41 PM 

3 Cred ca au existat câteva 

absenţe, aceasta limitează 

deciziile care ar fi putut fi luate în 

cadrul reuniunii. 

1/12/2015 01:07 PM 

4 au fost ok, dar cum am 

menţionat în 4, mă tem ca nu 

cumva coordonatorul să schimbe 

câteva dintre ele. 

1/9/2015 23:30 PM 

5 A fost un pic haotic ȋn cateva 

ocazii vizibile. 

1/9/2015 07:41 PM 
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Q7 Esti multumit de modul în care controverele au fost  

gestionate în cadrul reuniunii?  

Răspunsuri: 7 Abţineri: 0 

POZA 

 1 2 3 4 5 Total Valoare 

medie 

ponderată 

(1 = nu sunt mulţumit deloc 

- 5 = foarte mulţumit, N / C 

= nu au existat controverse) 

0.00% 0.00% 57,14% 0.00% 42.86%  4.00 

 0 0 4 0 3 7  

 

# Vă rugăm comentaţi Data comentariului 

1 O problemă a fost faptul că unii actori-cheie ale proiectului nu au fost 

prezenţi. Acest lucru nu a fost favorabil pentru discutii. 

1/20/2015 15:48 PM 

2 faptul că principal investigator (Katja) nu a fost prezentă și că anunţurile 

au fost facute ȋn termen scurt a făcut ca  totul să fie neclar, deocamdată 

Jacqueline nu a arătot multă iniţiativă și claritate ȋn viziune. se parea ca 

ea a apărat o poziţie care nu a fost împărtășită de consorţiu, .ultimul e-

mail arată că deciziile importante au fost acum schimbate în mod 

unilateral de către coordonatorul de proiect fără măcar să convoace o 

ȋntălnire skype. acest lucru se simte și este ca şi cum fi pacaliţi 

1/20/2015 14:41 PM 
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Q8 În ce măsură credeţi că deciziile luate în timpul  

reuniunii reflecta viziunea d-voastră?  

Răspunsuri: 7 Abţineri: 0 

POZA 

 1 2 3 4 5 Total Valoare 

medie 

ponderată 

(1 = deloc - 5 = foarte mult) 14,29% 0.00% 14,29% 57,14% 14,29%  3,57 

 1 0 1 4 1 7  

 

# Vă rugăm să daţi câteva exemple și să ne daţi o perspectivă asupra 

viziune d-voastre 

Data comentariului 

1 mai confuz decât înainte de reuniune 1/20/2015 14:41 PM 

2 Lipsa de Petru Gray și  a Katjei a dus la o lipsă de argumente 1/9/2015 23:30 PM 

 

Q9 În ce măsură credeţi că opinie dumneavoastră a fost  

luată în considerare în timpul întâlnire?  

Răspunsuri: 7 Abţineri: 0 

POZA 

 1 2 3 4 5 Total Valoare 

medie 
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ponderată 

(1 = deloc - 5 = foarte 

mult; N / A = nu se aplică) 

14,29% 0.00% 14,29% 57,14% 14,29%  4.17 

 1 0 1 4 1 7  

 

# Vă rugăm să comentaţi Data comentariului 

1 a fost greu ca Jacqueline să accepte poziţia majorităţii și se vede din 

ultimele e-mailuri care acest lucru a fost făcut doar pentru a ne ţine 

liniștiţi. totul este schimbat ȋn mod unilateral de către coordonator 

1/20/2015 14:41PM 

2 Toţi cei prezenţi au ascultat pe ceilalţi. 1/9/2015 23:30 PM 

 

Q10 În ce măsură credeţi că acestă reuniune răspundecu așteptărilor 

dumneavoastră?  

Răspunsuri: 7 Abţineri: 0 

POZA 

 1 2 3 4 5 Total Valoare 

medie 

ponderată 

(1 = deloc - 5 = foarte 

mult) 

14,29% 28,57% 14,29% 28,57% 14,29%  3.00 

 1 2 1 2 1 7  
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# Vă rugăm să daţi câteva exemple (pozitive și / sau negative) Data comentariului 

1 O altă problemă a fost că organizatorii reuniunii nu au fost disponibile. 1/20/2015 15:48PM 

2 se simte ca timp pierdut și bani 1/20/2015 14:41PM 

3 Prea mulţi parteneri au lipsit, iar durata a fost reprogramat la faţa 

locului. Unii dintre noi au rămas o tzi ȋn plus fără motiv!1/19/2015 

05:124  

1/19/2015 5:12 PM 

4 Am fost dezamagit din cauza locului de întâlnire la Liverpool. Tricia nu 

era acolo, Michela a primit un nou loc de muncă și Florian a fost  dar nu 

a informat despre proiect. Deci, de ce ne-am dus la Liverpool? Orașul 

m-a dezamagit destul, este un loc urât și incomod (dar, desigur, oamenii 

sunt prietenoși !!!). 

1/9/2015 11:30 PM 

5 Organizaţia ar putea fi îmbunătăţit și a fost o rușine că a existat doar o 

singură persoană din Liverpool acolo. Discuţiile nu au fost desfăşurate 

cu adevărat în funcţie de ordinea de zi și, prin urmare, totul a fost un 

pic nestructurate. Totușiau au fost făcute unele progrese. 

1/9/2015 07:41PM 

 

 

Q11 Care credeţi că sunt cele mai importante concluzii la care  

s-a ajuns prin această întâlnire?  

Răspunsuri: 4 Abţineri: 3 

POZA 

# Răspunsuri Data 

1 În ciuda condiţiilor precare de pornire 

(organizatorii nu au fost disponibile) am putut să 

lucrăm. 

1/20/2015 15:48PM 
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2 niciuna 1/20/2015 14:41 PM 

3 Cu o idee concretă asupra scopului și publicului 

conferinţei finale 

1/12/2015 13:07 PM 

4 Propunerea de program este supraîncărcată și nu 

este bine formulată. Noi avem mult prea mult de 

lucru pentru prea puţini oameni. Și, din nou, așa 

cum am comentat în răspunsurile anterioare am 

crezut că propunerea a fost făcută şi că a fost 

angajată o persoană la Freiburg, care să 

coordoneze activitatea Proconet. Dar Jaqueline 

nu este prea mult implicată proiect. M-am 

așteptat mai mult de la ea. 

1/9/2015 23:30 PM 

 

Q12 Care este sentimentul generală privind întâlnirea? 

Răspunsuri: 7 Abţineri: 0 

POZA 

 1 2 3 4 5 Total Valoare 

medie 

ponderată 

(1 = foarte negativă - 5 = 

foarte pozitivă) 

14,29% 14,29% 28,57% 28,57% 14,29%  3.14 

 1 1 2 2 1 7  

 

# Vă rugăm să comentaţi Data comentariului 
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1 O mare problemă a fost că organizatorii reuniunii nu au fost disponibili. 

Dacă ar fi spus mai devreme că ei nu aranja reuniunea atunci ședinţa ar 

fi avut loc în altă parte. Dar întâlnirea de asemenea arată că, în pofida 

acestor condiţii precare de pornire am putut să lucrăm. Aceasta 

înseamnă că nu totul trebuie să fie perfect. Nu totul paote fi servit pe 

un platou de argint. 

1/20/2015 15:48PM 

2 se simte ca timp pierdut și bani 1/20/2015 14:41 PM 

3 Am simţit că unii parteneri nu acordă atenţia necesară proiectului 1/19/2015 05:12 PM 

4 Dezamagitor din cauza lipsei oamenilor menţionaţi mai sus. 1/9/2015 23:30 PM 

 

Q13 Cum credeţi că ar trebui îmbunătăţite întâlnirile? 

Răspunsuri: 4 Abţineri: 3 

POZA 

# Răspunsuri Data 

1 propuneri concrete, discuţii autentice, decizie 

luată de către grup, care să fie respectată după 

întâlnirea 

1/20/2015 14:41PM 

2 Participanţii trebuie să fi fost anunţaţi de 

schimbarea pe ordinea de zi de zi finală 

(jumătate de zi), pentru că unii ar fi putut 

călătorit acasă în seara precedentă 

1/12/2015 01:07 PM 

3 Prezenţa echipei complete 1/9/2015 23:30 PM 

4 Mai bună prezenţă și o mai bună structură / 

organizare 

1/9/2015 07:41 PM 
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