
     
 

 

Studiul național de caz pentru proiectul INSTEM. 
Document cadru 

  

 

Prezentare generală 
 

Aceast document își propune să clarifice modul de colectare a datelor şi de redactare a 

materialului care prezintă “Studiul naţional de caz” a proiectului INSTEM și trebuie să fie 

folosit ca un șablon în activitatea de elaborare a studiului și a contribuie la structurrea 

acestuia. În scopul de a obţine cel mai bun rezultat posibil, sugerăm folosirea acestui 

format pentru a asigura comparabilitatea între diferitele studii.  

Deși modelul permite un grad de flexibilitate, pentru comparabilitate sugerăm ca 

lungimea documentelor să fie similară. Prin urmare, sugerăm să păstraţi lungimea 

studiului între 10-15 pagini. 

 

Modelul de elaborare a studiului de caz pentru proiectul INSTEM 

Identificaţi un proiect (european sau naţional) care a fost implementat de către 

instituţia dumneavoastră.  

Spuneti-ne povestea proiectului. Ce impact a avut acest proiect asupra instituţiei ? A 

adus acest proiect schimbări instituţionale?  

Ce impact a avut acest proiect în contextul local ? A constituit un impact pe termen lung 

sau un impact pe termen scurt ?  

Care poate fi legătura dintre acest proiect al organizaţiei dumneavoastră şi proiectul 

INSTEM ? (prin intermediul proiectului exprimaţi legătura dvs. cu proiectul INSTEM). 

Există elemente ale acestui proiect de succes care să poată fi reproduse prin impactului 

lor asupra contextului local și / sau schimbarea instituţională ?  

În ce măsură acest model ar putea fi repordus la nivel regional, naţional sau într-un 

context mai larg ?  



Au existat schimbări la nivel regional sau naţional, produse ca efecte ale acestui proiect? 

 

Rezultatele aşteptate 

 Scopurile și obiectivele unui studiu de caz sunt în primul rând acelea de a oferi o analiză 

detaliată a unui exemplu singular cu scopul de a explora potenţialul de multiplicare a 

celor mai bune practici pe o scară mai mare. Studiile de caz naţional ale proiectului 

INSTEM vor furniza și colecta exemple de strategii de succes pentru exploatarea sub 

formă sintetică a cunoștinţelor unor proiecte europene / naţionale, aplicate la nivel 

naţional / regional și va spune povestea a instituţiilor partenere din proiectul INSTEM. 

Scopul principal al acestor studii este de a oferi sugestii pentru a reproduce cele mai 

bune practici și modele de succes în alte contexte definite la nivel local.  

 

Structura studiului de caz 

Studiul de caz trebuie să fie structurat în trei secţiuni principale:  

 

DESCRIEREA CONTEXTULUI 

Vor fi colectate şi organizate informaţii cu privire la: 

 informaţii cantitative privind instituţia (tip, mărime, nivel în educaţie, locaţie, 

etc);  

 informaţii cantitative cu privire la partenerii / grupul de lucru implicaţi în proiect 

(număr de parteneri, de ani de experienţă, afilierea lor etc.); 

 o descriere calitativă a instituţiei dumneavoastră (cum este organizată instituţia, 

compoziţia forţei de muncă, anumite aspecte specifice pentru această instituţie și 

structura acesteia, istorie și expertiza instituţiei de-a lungul anilor, activităţile 

desfășurate etc.); 

 informaţii cu privire la contextul local, dacă este cazul (orice aspect particular al 

contextului local care ar putea fi relevant pentru studiu și trebuie să fie luat în 

considerare la elaborarea modelului de multiplicare); 

 descriere cantitativa si calitativa a proiectului (durata proiectului, numărul de 

parteneri implicaţi, tipul finanţării europene sau naţionale, scopul și conţinutul 

proiectului, obiectivele și  mijloacele de implementare etc.). 



ANALIZA.  

Rezultatele proiectului și impactul.  

 analiza modalităţii de exploatare a cunoștinţelor rezultate din proiect și efectele 

asupra contextului local; 

 analiza posibilelor bariere care au limitat impactul rezultatelor proiectului; 

 interpretarea rezultatelor;  

 impactul implementării proiectului și a rezultatelor sale la nivel naţional / 

regional în contextul local. 

Povestea relaţiei dintre instituţia parteneră și INSTEM; 

 In ce fel acest proiect conectează instituţia parteneră la proiectul INSTEM ? 

 Ce elemente provenind din acest proiect au făcut instituţia dumneavoastră de 

interes pentru scopul declarat al proiectului INSTEM?  

Modele de interes pentru a fi multiplicate. Cum pot fi reproduse cele mai bune practici 

ale acestui proiect la o scară mai mare.  

 Aţi dezvoltat prin acest proiect modele (de exemplu, pentru a măsura impactul)?  

 Ce indicatori sau criterii de exploatare a rezultatelor proiectului au fost folosite ? 

 Ce elemente dezvoltate prin acest proiect pot fi folosite ca un model de 

multiplicare ?  

 Sugestii și potenţialul de multiplicare al rezultatelor în context local, regional, 

naţional sau mai larg (reflectând cu privire la excluderea particularităţilor 

contextuale / instituţonale)  

 

CONCLUZII 

Formulaţi concluzii privind:  

 Impactul acestui proiect asupra instituţiei dumneavoastră; a produs schimbări 

instituţionale ? A adus proiectul schimbări pe termen lung sau efecte pe termen 

scurt și în ce mod? 



 Impactul acestui proiect în teritoriu; răpundeţi la întrebări similare celor de mai 

sus. 

 Care au fost principalele provocări ale acestui proiect ? Ce trebuie îmbunătăţit ? 

 Potenţialul de multiplicare a unor proiecte de succes / a celor mai bune practici. 

 

Termene 

Prima versiune a studiului naţional de caz, pentru a fi comentată, trebuie finalizată până 

la 31 august 2014. Vă rugăm să trimiteţi această versiune a documentului la Michela 

Insenga și la Tricia Jenkins, grupul de lucru 5 (WG5).  

Noi vom transmite apoi observaţiile noastre și vă rugăm să ne trimiteţi versiunea finală a 

studiului naţional de la caz până la 30 septembrie 2014.  

Un document care colectează și reuneşte toate studiile de caz naţionale va fi finalizat de 

către liderul WP5 până la 31 decembrie 2014. Documentul va fi apoi editat și a distribuit 

partenerilor INSTEM pentru diseminare.  

Michela Insenga: michela.insenga@gmail.com 

Tricia Jenkins: tjenkins@liv.ac.uk 
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