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Referitor la metodologia de realizare a studiilor

1. 
Este necesar un chestionar simplu cu un mixt de întrebari închise și deschise, obligatoriu de realizat pe o platformă 
on line. Această strategie permite o mai bună gestionare atât a chestionarului propriu zis cât și posibilități sporite 
de interpretare a rezultatelor (cel puțin din punct de vedere sociologic). 

2.    
Este necesară o bză de date inițială cu experți dispuși să aloce 30-40 mminut epentru completarea acestui gen de 
chestionar. Eventual ar fi recomandabiă organizarea unui eveniment cu invitați și catering care să includă în pro-
gram 30-40 minute special dedicate completării chestionarului. 



3.    
Chestionarul cu întrebări deschise poate să fie dublat on line pe anumiți itemi de chestionare ajutătoare pe itemi 
specifici cu întrebări exclusiv închise, care se poate completa în 5 minute. Linkul spre acest chestionar on line se 
poate posta pe blogurile de specialitate active la nivel mondial (bloguri academice moderate).

REFERITOR LA METODOLOGIA DE REALIZARE A INSTRUMENTELOR DE TESTARE CURRICULARĂ

1.
Este necesară realizarea unui mixt de întrebări deschise și închise  pentru fiecare parametru de testare, cu accent 
pe întrebări închise realizate de asemenea pe un suport on line. În felul acesta  este facilitată atât completarea in-
strumentelor de testare cât și interpretarea sociologică a acestora. O serie de întrebări închise pot sa fie înlocuite 
cu o succesiune de întrebări închise. S-a constatat că este mai facil pentru respondenți a răspunde la 5-7 întrebări 
închise (prin simplă bifă) decât să răspundă la o singură întrebare deschisă. 



2. 
Completarea instrumentelor de testare  necesită o sesiune special dedicată acestei activități. De asemenea este reco-
mandabilă  completarea în draft la fiecare curs a unor observații de către studenți. Altminteri o bună parte a infor-
mațiilor și reacțiilor spontane se pot pierde. Ele trebuie colectate la cald.

3.  
Este  potențial utilă realizarea unor instrumente de testare  pe diverși itemi de masurare prin intermediul unor 
lucrări de seminar sau lucrări de dizertație (absolvire a pilotării). Răspunsurile în scris la întrebări și modul de 
rezolvare al temelor pot să ofere informații prețioase în c eprivește gradul de asimilare al informațiilor, gradul de 
asimilare și accesare al bibliografiei, tipologia metodelor de predare recomandate etc. 

REFERITOR LA RELAȚIA ȘI MODUL DE IMPLICARE A GRUPULUI ȚINTĂ STUDENȚI 
ÎN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

1.
Este necesară în primul rand stabilirea unui mod de comunicare eficient cu studenții. Comunicare directa pe lista 
de e-mail este utila, dar în ultimii ani este și mai utilă crearea unui grup dedicat pe platforma de socializare 



Facebook. Respectiva platformă este conectată la profilurile individuale ale participanților, iar respectivele profile 
sunt accesate de mare parte din studenți de mai multe ori pe zi (în anumite cazuri chiar în fiecare oră).

2.  
Este necesara clarificarea suplimentara a conceptelor (Diplomație publică, branding, marketingul comunicarii, 
marketing de imagine în contextul specific al Diplomației publice). Am constat în rândul studenților o anumită 
confuzie Diplomație publică/Diplomație politică, marketing de imagine/Marketing comercial, branding de țară/
branding de produse comerciale etc. 
3.  Pentru fiecare speță sau item de dezbatere referitor la curriculă studenților trebuie să li se explice relevanța 
directă și aplicată pentru viitoarea profesie, altminteri rămân la stadiul de noțiuni abstracte.
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