Biroul de
Analiză şi Diagnoză
Organizaţională

RAPORT DE ANALIZA A SESIUNII ŞTIINTIFICE ANUALE
A INSTITUTULUI DE CERCETARI „ACAD. ION HAULICA”

Analiza a fost realizată în baza formularului de feed-back (Anexă) aplicat de către Biroul de
Analiză și Diagnoză Organizațională (BADO) cu ocazia Sesiunii Științifice Anuale a Institutului de
Cercetări „Acad. Ion Haulică”.
Obiectivele studiului:
- identificarea nivelului general de satisfacție al participanților;
- determinarea punctelor tari și punctelor slabe ale evenimentului;
- colectarea sugestiilor de îmbunătățire.
Eșantion: totalitatea persoanelor participante la eveniment.
Metoda de administrare a chestionarului: autoadministrare.
Chestionarul utilizat: mixt, cu întrebări predominant deschise și o întrebare închisă «în
evantai».

Dintr-un total de 100 de chestionare, au fost returnate 39.

Evenimentul a fost preponderent apreciat în mod pozitiv, mai bine de jumătate dintre
respondenți caracterizându-l ca excelent. Acest fapt a fost determinat de nivelul științific ridicat și
aplicativitatea și actualitatea informațiilor. Nivelul a fost coborât, potrivit unora dintre respondenți, de
slaba prezență a studenților și a publicului, în general, dar și de absența unor vorbitori înscriși în
program.
PUNCTE TARI
Nivel științific ridicat

PUNCTE SLABE
Slaba participativitate

Prezentări informate și documentate

Absența unor comunicatori

Caracterul interdisciplinar al prezentărilor

Decalarea intervențiilor

Eterogenitatea prezentărilor și abordărilor din Timp insuficient alocat per prezentare
cadrul tematicii
Aplicativitatea și actualitatea informațiilor
Sugestii de îmbunătățire:
 Extinderea timpului alocat per prezentare;
 Invitarea unor personalități naționale și internaționale;
 Promovarea evenimentului la nivel local pre- și post-eveniment.
Propuneri pentru tematica edițiilor viitoare:
 nanomedicina;
 sisteme performante pentru prevenirea sau tratarea cancerului;
 etică și deontologie;
 problema migrației;
 securitatea;
 aspecte specifice ale învățământului contemporan.
Coordonator Birou de Analiză și Diagnoză Organizațională
Asist. Dr. Alexandra-Violeta Gheorghiu
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CHESTIONAR DE FEED-BACK
Mulţumim tuturor celor prezenti la Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Institutului de Cercetări „Acad. Ion
Haulică” al Universității „Apollonia” din Iaşi. Pentru că opiniile dumneavoastră contează pentru noi, vă rugăm
să completaţi următorul formular de feed-back:
1. Consideraţi că evenimentul s-a ridicat la nivelul aşteptărilor dvs.? Acordaţi o notă de la 1 la 5, 1 reprezentând
cel mai slab nivel posibil
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De ce? ………………………………...............…………………………………………..……................................
...............…………………………......………………………………………………………………........................
2. Ce părere aveţi despre temele dezbătute în cadrul evenimentului?
...............…………………………......………………………………………………………………........................
...............…………………………......………………………………………………………………........................
3. Ce părere aveţi despre vorbitorii prezenţi la eveniment?
...............…………………………......………………………………………………………………........................
...............…………………………......………………………………………………………………........................
4. Care credeţi că au fost punctele forte, dar cele slabe ale evenimentului?
Puncte forte
……………......……………………………………….....……………………………..........................
Puncte slabe ...…………......…………………………………........................……………...............………………
5. Care sunt ariile de interes pe care aţi dori să le regăsiţi în tematica viitoarelor ediţii ale evenimentului?
...............…………………………......………………………………………………………………........................
...............…………………………......………………………………………………………………........................
6. Vă rugăm să ne împărtăşiţi orice alte sugestii şi opinii referitoare la desfăşurarea evenimentului
...............…………………………......………………………………………………………………........................
...............…………………………......………………………………………………………………........................
VĂ MULŢUMIM!

