Chestionar de selecţie a grupului ţintă (studenţi)
pentru programul pilot
Date candidat
Nume, prenume: …………………………………………………………Semnătura:
………………………………………….……
e-mail: ………………………………………………………………………… Tel. mobil:
………………………………………………..
Specializarea de licenţă :
…………………………………………………………………………………………………...
Specializarea de masterat:
……………………………………………………………………………….…

Obiectivul personal în plan profesional:
a. pe termen scurt (< 1 an):
………………………………………………………………………………………………
b. pe termen mediu (3 ani):
………………………………………………………………………………………………
c. pe termen lung (> 3 ani – 5 ani):
…………………………………………………………………………………..
În ce măsură aţi fost, sunteţi sau intenţionaţi să vă implicaţi în viitor în activităţi
profesionale aferente/relevate domeniului Diplomaţiei publice (diplomaţie culturală, reprezentare
culturală externa, promovare imagine, marketing de imagine)?
a. Am fost implicat în activităţi profesionale relevante pentru Diplomaţia publică
………….………… (detalii: …………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………..)
b. Sunt implicat în activităţi profesionale relevante pentru comunicarea publică, branding,
marketing de imagine………….………….. (detalii: …….………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………..)
c. Intenţionez să mă implic în viitor în activităţi profesionale de ………….………………………..
(detalii:
…….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..)
a. Nu intenţionez să mă implic în viitor în activităţi profesionale aferente domeniului
Diplomaţie publică
e. Nu ştiu.

Ce oportunităţi vedeţi sub aspect profesional în piaţă pentru o persoană calificată în domeniul
Diplomaţie publică (comunicare publică externă, marketing de imagine, branding, Advocacy)?
a. Oportunităţi pe piaţa românească:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
b. Oportunităţi pe piaţa europeană:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

Background în domeniul Diplomaţie Publică:
a. Experienţă în programe de voluntariat/internship comunicare/marketing de imagine (max. 3,
cele mai reprezentative):
Proiect
1
(tematică,
implicare
personală):
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………….
Proiect
2
(tematică,
implicare
personală):
……………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………….
Proiect 3 (tematică, implicare personală):
……………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………..………
……………………………….
b. Diplome, certificări (specificaţi):
………………………………………………………………………………………………
c. Cursuri relevante absolvite?
…………………………………………………………………………….………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………….
Cât timp apreciaţi că veţi avea la dispoziţie pentru acest program pilot (pentru aplicarea
instrumentelor de testare/evaluare a modulelor de curs)?
a. Studiu suport de curs: < 4 h/săpt. 4-8 h/săpt. > 8 h/săpt.
b.
b. Elaborare proiecte/teme individuale: < 6 h/săpt. 6-10 h/săpt. > 10 h/săpt.
În ce măsură vedeţi o problemă în a dezvolta proiecte/teme de lucru individuale impuse de
către lectori?
a. Nici un fel de problemă
b. Depinde de subiect
c. Nu sunt de acord
Care dintre situaţiile următoare apreciaţi că este cea mai adecvată în cazul dumneavoastră?

a. Estimarea prezenţei la orele de curs şi aplicaţii/internship:
< 25%; 25-50%; 50-75%; > 75%;
b. Adaptabilitatea la orar:
preferabil în week-end; preferabil în timpul săpt. indiferent
c. Adaptabilitatea la termenele de finalizare a proiectelor:
preferabil la finalul programului de perfecţionare; indiferent

