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1. Introducere 
OUTDOC este un proiect Erasmus + Knowledge Alliances, coordonat de Universitatea din 

Salamanca, al cărui obiectiv este să contribuie la angajabilitatea doctoranzilor în zone emergente 

și care este realizat de un consorțiu format din patru universități și patru companii private care 

reprezintă țări precum Spania, Slovenia, România și Germania. 

Elementul central al acestui proiect este proiectarea unui Program de Instruire Online a 

doctoranzilor (COP) care îmbunătățește competențele transferabile ale grupului țintă. Aceste 

competențe au fost identificate printr-un sondaj online la care au participat companii private 

din diferite țări europene. 

Această experiență a îmbunătățit nivelul competențelor transferabile dobândite de doctoranzi, 

dar a oferit, de asemenea, angajatorilor posibilitatea de a-și exprima opinia cu privire la 

programul de formare, cum ar fi competențe ce ar trebui adăugate, ce materiale de formare ar 

trebui create și care este părerea lor cu privire la procesul de recrutare de doctoranzi sau 

absolvenți de doctorat în domeniu. 

Proiectul OUTDOC urmărește și sustenabilitatea rezultatelor proiectului. După finalizarea 

proiectului, alte instituții de învățământ superior și companii private din alte sectoare vor fi 

invitate să colaboreze. Ar fi de dorit ca programul de formare să facă parte din școlile doctorale 

din universitățile partenere. Misiunea pe termen lung se referă la cooperarea cu instituții din 

lumea întreagă. 

 

2. Scopul acestui document 
Acest document se adresează tuturor membrilor consorțiului și altor instituții de învățământ 

superior care intenționează să integreze COP în programa școlilor de doctorat. Această primă 

experiență a COP a fost pilotată în cadrul consorțiului proiectului, universități și companii: 

 Universitatea din Salamanca (Spania) 

 IDimás (Spania) 

 Univerza v Mariboru (Slovenia) 

 Surovina (Slovenia) 

 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germania) 

 ITQ GmbH (Germania) 

 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România) 

 Brandweb (România) 

Rolul acestui livrabil este de a raporta întregul proces de pilotare COP și de a analiza rezultatele 

și datele după terminarea întregului proces de pilotare. Un alt obiectiv este de a oferi sugestii cu 

privire la modificările care ar putea fi operate în proceduri și în conținutul COP. Toate aceste 

sugestii și acțiuni ar putea fi întreprinse în cadrul universităților partenere și a altor instituții HEI 

care vor adopta acest program, pentru a asigura o experiență mai bună studenților doctoranzi. 
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Figura1. Partenerii OUTDOC 

Documentul conține schema activităților și a pașilor urmați de toți partenerii în timpul pilotării 

COP. Pilotarea programului a început în octombrie 2020 (cu recrutare în septembrie 2020) și s-

a încheiat în iunie 2021. Următoarele etape au fost dezvoltate în timpul pilotării COP: 

 Recrutarea doctoranzilor (2 săptămâni) 

 Introducere (1 săptămână) 

 Curs online 

 10 module (10 săptămâni) 

 Sesiuni de streaming (10 săptămâni) 

 Ședințe față în față 

 Activități complementare (17 săptămâni) 

 Mentorat 

 Vizitarea companiilor 

 Coaching 

 Activitatea European Teams Challenge+ (4 săptămâni) 

Rezumatul implementării COP și analiza datelor sunt prezentate mai jos. 

 

3. Pilotarea COP 
3.1. Echipe și responsabilități în pilotare 

La nivelul fiecărei universități din consorțiu, a fost înființată o echipă responsabilă cu 

implementarea COP. Această echipă a fost formată intern alături de echipa de implementare a 

proiectului (reprezentanți ai școlilor doctorale și facultăților din cadrul fiecărei universități), 

pentru a facilita și a sprijini procesul de formare online, recrutarea studenților doctoranzi, 

coaching și mentorat, selecția doctoranzilor pentru mobilitate. 

Rolul fiecărui membru din echipele universităților a fost definit și descris, de asemenea, în WP6. 

COORDONATOR USAL: a avut imaginea completă a programului și a comunicat continuu cu 

coordonatorii de pilotare pentru a garanta implementarea acestuia. 

COORDONATORI DE PILOTARE: au fost 4 coordonatori de pilotare (unul pentru fiecare 

partener). 
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Fiecare coordonator fost cel care făcea legătura dintre proiect și doctoranzi și a monitorizat 

pilotarea. A fost un rol major și a trebuit să-și coordoneze activitatea cu coordonatorii din 

celelalte țări. Sarcina principală a fost raportarea către coordonatorul USAL și garantarea 

implementării adecvate a diferitelor etape și a comunicării în timpul pilotării. Acest coordonator 

a fost principalul interlocutor al doctoranzilor și a fost responsabil cu transmiterea informațiilor 

despre proiect acestora. Coordonatorul pilot a raportat direct la USAL. 

TUTORI: au fost 3 tutori diferiți, fiecare cu atribuții diferite, care raportat coordonatorului de 

pilotare. 

 Fiecare universitate a avut un tutore al cursului însărcinat cu dinamizarea cursului 

și încurajarea participării și învățării doctoranzilor. Fiecare universitate a avut câte 

un astfel de tutore. 

Ambii, coordonatorul de pilotare și tutorele, au făcut parte din rândul 

personalului din universități. Aceștia, împreună cu experții (coach, mentori și cei 

pentru sesiunile de streaming online) care au participat la pilotare, au avut mai 

multe roluri. 

 Tutore de conținut: câte 1 tutore de conținut pentru toate universitățile, 

disponibil pentru a rezolva orice probleme legate de conținut, pe care le aveau 

doctoranzii. 

 Tutore tehnic: acesta era din cadrul Universității din Salamanca și a fost însărcinat 

cu rezolvarea oricăror probleme tehnice apărute în timpul procesului de învățare. 

A fost doar 1 tutore tehnic pentru toți partenerii. 

EXPERȚI PE SESIUNI DE STREAMING: persoanele responsabile cu desfășurarea și animarea 

sesiunii de streaming online. Experții erau profesioniști care lucrează într-un sector emergent, 

cu experiență de formare și capacități de formare online. Fiecare expert a fost responsabil 

pentru desfășurarea unei sesiunii de streaming a unui modul. Au fost 10 experți. Fiecare țară a 

ales trei experți (1 pe universitate și 2 pe IMM) 

STUDENȚI LA DOCTORAT: doctoranzi care lucrează la teza de doctorat. 

PARTENERI: Toți partenerii au fost însărcinați să se concentreze pe toți pașii de urmat în timpul 

programului online, garantând că coordonatorii pilotării s-au ocupat de implementarea corectă 

a programului, contribuind cu sugestii și îmbunătățiri. 

DIGITAL PROJECT MANAGER (DPM): un specialist desemnat de fiecare companie parteneră care 

a lucrat în timpul European Teams Challenges+, în cele 4 săptămâni de activitate, pentru a ghida 

și evalua echipele participante. Fiecare DPM a lucrat cu echipele care au lucrat la provocarea 

companiei pe care o reprezintă. 

COMITETUL UNIVERSITĂȚI-COMPANII: a fost format din cele patru universități partenere și cele 

patru companii partenere. Responsabilitatea acestui comitet a fost asigurarea implementării 

corecte a European Teams Challenges+. 

 

Toți acești specialiști implicați în faza de pilotare a COP au fost responsabili cu: 



       
 
 

600865-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA 8 OUTDOC Raport cu analiza datelor după 
pilotare 

• Facilitarea diseminării COP către doctoranzi 

• Rezolvarea problemelor de acces online care au apărut pe parcurs 

• Facilitarea sesiunilor de mentorat și coaching 

• Implicarea în procesul de selecție pentru stabilirea echipelor participante la 

European Teams Challenges+ 

• Facilitarea vizitelor în companiile locale (online, având în vedere pandemia covid-19) 

• Coordonarea echipelor de doctoranzi implicați în activitatea European Teams 

Challenges+. 

 

3.2. Recrutarea doctoranzilor 

Calendarul comun și strategia de recrutare au fost stabilite în cadrul consorțiului proiectului (pe 

baza WP7 - indicații de comunicare și diseminare) în funcție de organizare anului academic. 

Pe lângă strategia comună, fiecare universitate a putut adăuga și alte acțiuni bazate pe politicile 

și regulile interne și canalele de comunicare oficiale. Data de începere a recrutării a fost aceeași 

pentru toate universitățile din consorțiu. Întregul proces a fost realizat în două moduri: 

 Online 

o Site-ul web al proiectului ( https://outdoc.usal.es/training-program ); 

o Canalele oficiale de comunicare ale universităților (liste de e-mail, rețele 

sociale etc.) 

 Offline 

o Materiale tipărite; 

o Prin intermediul școlilor doctorale din cadrul fiecărei universități din 

consorțiu. 

Tabel 1 . Alte acțiuni de diseminare întreprinse de universitățile partenere pe lângă planul comun 

Universitate Măsuri luate pentru recrutarea unui număr mai mare de doctoranzi în COP 

USAL - corespondență în masă către doctoranzi prin intermediul Școlii Doctorale a 
Universității din Salamanca 
- diseminarea prin rețelele sociale ale SIPPE 
- emisiuni radio 
- site-ul web SIPPE 

UAIC - document intern trimis școlilor doctorale cu informații despre lansarea 
programului și cu cererea de comunicare a numărului de ECTS pe care fiecare 
școală doctorală le poate oferi doctoranzilor care vor termina COP (august - 
septembrie 2020) 
- e-mailuri personalizate trimise de fiecare școală doctorală tuturor 
doctoranzilor săi cu anunțul de recrutare, lista tuturor avantajelor pe care le 
pot obține după terminarea programului, inclusiv ECTS (septembrie 2020) 

https://outdoc.usal.es/training-program
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Universitate Măsuri luate pentru recrutarea unui număr mai mare de doctoranzi în COP 

UM - Invitație trimisă Facultăților care a fost distribuită doctoranzilor prin e-mailuri 
și SMS-uri 
- Invitație publicată pe site-urile universității și facultăților 

FAU - e-mail-uri trimise tuturor doctoranzilor înmatriculați 

 

 

Figura2 . Captură ecran a paginii de înscriere de pe site-ul OUTDOC ( https://outdoc.usal.es/training-program ) 

 

https://outdoc.usal.es/training-program
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Figura3 . Material vizual utilizat pentru recrutarea doctoranzilor în COP (pentru materiale mai detaliate verificați 
WP7) 
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Astfel, campania de recrutare online a fost lansată pe 16.09.2020 și a durat 2 săptămâni pentru 

a da șansa și doctoranzilor din anul I să se înscrie în program. Apelul de recrutare conținea: 

 Material vizual și scurtă prezentare a proiectului (WP7) în engleză, spaniolă, slovenă, 

germană și română accesibil pe pagina menționată mai sus; 

 Formular de solicitare online în limba națională a universităților partenere administrate 

local de fiecare dintre ele, pentru a respecta regulile GDPR. 

La sfârșitul procesului de recrutare, fiecare universitate a trimis către coordonatorul pilotării din 

USAL lista doctoranzilor (cu aprobarea acestora cu privire la utilizarea datelor lor de contact 

pentru proiect). După acest proces, consorțiul a obținut un număr total de 268 de intrări în 

bazele de date. Toate datele studenților doctoranzi au fost verificate, duplicatele au fost 

eliminate, iar datele finale obținute după înscriere pot fi văzute în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 2 .Numărul de aplicații înregistrate inițial după anunțarea începerii programului 

Universitate Total înscriși Curs în limba maternă Curs în limba engleză 

USAL 134 107 27 

UAIC 80 34 46 

UM 27 19 8 

FAU 27 22 5 

Total  268 182 86 

 

În timpul programului de învățare online, au fost șase doctoranzi care au renunțat. La sfârșitul 

celor 10 săptămâni de activități online, numărul de cereri valide pentru COP poate fi văzut în 

tabelul de mai jos. 

 

Tabel 3 . Numărul de aplicații valide înregistrate până la sfârșitul Programului de învățare online de 10 săptămâni 

Universitate Total înscriși Curs în limba maternă Curs în limba engleză 

USAL 133 106 27 

UAIC 78 32 46 

UM 24 19 5 

FAU 27 22 5 

Total  262 179 83 
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În graficele următoare se pot vedea procentele de doctoranzi înscriși în COP din fiecare 

Universitate și preferințele lor pentru limba programului de învățare online: 

 

Figura4 . Numărul doctoranzilor înscriși la COP pe universități 

 

 

Figura5 . Numărul de doctoranzi înscriși în fiecare universitate în funcție de preferința lor privind limba cursului 
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4. Programul de învățare online 
Programul a constat în 10 module de formare online bazate pe cele 10 competențe care au 

fost identificate în sondajul realizat cu peste 250 de companii care activează în arii emergente. 

Fiecare modul a fost lansat săptămânal și a durat 10 ore (conform calculelor inițiale). Modulele 

din cadrul programului au fost următoarele: 

1. Auto-motivație și inițiativă 

2. Organizarea muncii 

3. Responsabilitate 

4. Flexibilitate și adaptare 

5. Comunicarea orală 

6. Comunicare scrisă 

7. Creativitate 

8. Lucru in echipa 

9. Rezolvarea conflictelor și luarea deciziilor 

10. Etică profesională 

 

Timpul alocat pentru parcurgerea materialelor de învățare, a discuțiilor și evaluărilor se ridică 

la un total de 100 de ore de instruire online. Durata reală a fiecărui modul depindea de ritmul 

pe care îl avea fiecare student. 

 Primul curs a fost lansat pe data de 14 octombrie 2020 și doctoranzii au putut parcurge 

următoarele informații: 

1. Mesajul de bun venit 

2. Ghidul studentului 

3. Forum (anunțuri) 

4. Materiale complementare 

5. Modulul de învățare: 

 Video introductiv 

 Definiție și caracteristici (SCORM) 

 Definiție și caracteristici PDF 

 Instruire (SCORM) 

 Instruire PDF 

 Activitatea de reflecție 

 Forum de dezbateri (cel puțin un subiect săptămânal, inițiat de tutorii locali) 

 Linkuri URL către sesiunea de streaming 

 Test final 

6. Chestionar de calitate 
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Fiecare modul de învățare avea aceeași structură și a fost lansat și deschis pentru acces tuturor 

doctoranzilor în fiecare săptămână, în ziua de miercuri. Durata reală a fiecărui modul depindea 

de ritmul pe care îl avea fiecare student. 

Platforma de e-learning a inclus cinci cursuri independente, câte unul în fiecare limbă 

(germană, română, slovenă, engleză și spaniolă), cu un tutore specific pentru fiecare curs care 

a fost selectat de fiecare dintre universități. Studentul a avut opțiunea de a alege limba 

cursului. Au existat două opțiuni: 

- OPȚIUNEA 1: LIMBA MATERNĂ: Dacă doctoranzii au optat să urmeze 

cursul în limba țării sale (germană, română, slovenă sau spaniolă), toate 

modulele au fost predate în limba respectivă, iar colegii de curs și tutorele 

aparțineau universității sale de referință. 

- OPȚIUNEA 2: ENGLEZĂ: Dacă doctoranzii au decis să urmeze cursul în 

limba engleză, cele zece module au fost facilitate cu ajutorul a 4 tutori 

diferiți, câte unul pe universitate. Ceilalți doctoranzi înscriși la cursul în 

limba engleză proveneau din toate cele 4 universități. Această șansă a 

contribuit la dezvoltarea în același timp și a unui tip diferit de competențe, 

cum ar fi multiculturalismul și diversitatea. A fost la alegerea studentului 

să profite de această oportunitate. 

 

Participanții au fost încurajați să participe și să termine fiecare modul în timpul alocat 

săptămânal. Deși, acesta a fost cel mai bun scenariu pentru gestionarea timpului 

participanților în timpul COP, au fost doctoranzi care au terminat două sau mai multe module 

pe parcursul unei săptămâni sau la sfârșitul programului de învățare online. Un modul a fost 

considerat a fi completat de către student când acesta răspundea la întrebările testului final. 

 

4.1. Retenția studenților doctoranzi și abandonul în programul de 

învățare online 

Pentru a îndeplini cerințele impuse de obiectivele proiectului OUTDOC, consorțiul a pregătit o 

strategie pentru prevenirea abandonului studenților doctoranzi și pentru încurajarea 

aimplicării acestora în timpul programului de învățare online. 

Pe lângă strategia inițială și acțiunile acesteia, în cadrul ședințelor săptămânale, tutorii 

cursului de la toate universitățile verificau situația generală privind activitatea online a 

doctoranzilor înscriși în program, pe baza rapoartelor (date, analize, concluzii) furnizate de 

USAL și IDimás. În cazul în care nivelul de interes al doctoranzilor scădea (nu finalizau 

modulele, nu participau la sesiunile de streaming etc.), echipa de tutori, împreună cu 

coordonatorul USAL și reprezentanții IDimás, propuneau acțiuni cu rolul de a menține 

doctoranzii în program. 
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Figura 6 . Monitorizarea participării doctoranzilor 

 

În mod regulat, tutorii inițiau conversații pe forum pe tema modulelor studiate în fiecare 

săptămână și, de asemenea, trimiteau anunțuri doctoranzilor cu privire la noile conținuturi și 

alte activități din timpul COP. Acțiuni întreprinse de tutori în timpul programului de învățare 

online de 10 săptămâni: 

 Gruparea doctoranzilor pe forum în funcție de disponibilitatea lor; 

 Trimiterea de chestionare specifice pentru a afla dacă există probleme cu 

care se confruntă doctoranzii și care sunt acestea; 

 Trimiterea de mesaje motivante și îndrumare directă (inclusiv apeluri și e-

mailuri personalizate); 

 Asigurarea doctoranzilor cu privire la disponibilitatea tutorilor pe platformă; 

 Informarea doctoranzilor cu privire la certificatul de la sfârșitul cursului; 

 Înlocuirea doctoranzilor care au renunțat la COP; 

 Amânarea închiderii platformei până la 25 ianuarie 2021. 

Chiar dacă toți partenerii s-au concentrat pe sprijinirea doctoranzilor în finalizarea modulelor, 

a existat un anumit număr de doctoranzi care au renunțat la program. După cum se poate 

vedea în figura următoare, acestea sunt procentele de doctoranzi care au finalizat modulele 

online (înainte ca Studium, platforma de învățare online, să fie închisă în ianuarie 2021). 

STUDIUM 

IDimás 

Date exportate 
săptămânal: în ziua 
întâlnirii la 8am 

1 
ÎNTÂLNIREA CU 

COORDONATORUL 
COP 

2 

ANALIZA DATELOR 

LUAREA DECIZIILOR 

+ ACȚIUNI CORECTIVE 

ÎNTÂLNIRE  
CU TUTORI 

3 
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Figura7 . Numărul de doctoranzi care au finalizat modulele online 

 

 

Figura 8. Participarea doctoranzilor la programul de învățare online comparativ cu numărul doctoranzilor înscriși 
inițial 

Pentru a finaliza programul de învățare online și a nu renunța, au fost câțiva doctoranzi care au 

solicitat schimbarea limbii cursului din engleză în limba maternă. În figura următoare, am 

evidențiat numărul de doctoranzi care au finalizat modulele și limba pe care au ales-o pentru a 

finaliza cu succes întregul program de învățare online. 
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Figura 9. Limba în care doctoranzii au terminat cursul online 

 

 

 

Figura 10. Afilierea doctoranzilor care au finalizat programul de învățare online în cadrul COP 

 

USAL, 94, 55%
UAIC, 58, 34%

UM, 8, 5%

FAU, 10, 6%
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4.2. Sesiuni de streaming online 

În fiecare săptămână, marți, la ora 15:00 CET, specialiștii care lucrează în organizațiile din 

cadrul consorțiului sau cei invitați de echipa proiectului, cu experiență de lucrul în sectorul 

emergent, în formarea online și offline, au organizat sesiuni de streaming online pe teme 

legate de competențele lansate în acea săptămână: 

Tabel 4. Sesiuni de streaming online 

 Sesiune de streaming online Speaker Data 

1. Piloni și procese de auto-
motivare 

Martina HORVAT 
https://www.linkedin.com/in/martina-
horvat-27447a85 

20.10.2020 

2 Introducere în instrumente de 
colaborare 

Henri MENNENS 
https://www.linkedin.com/in/henrimen
nens 

27.10.2020 

3 Angajament și autocritică Patricia BERTEA 
https://www.linkedin.com/in/patricia-
bertea 

03.11.2020 

4 Managementul stresului Azra MUBEEN 
https://www.linkedin.com/in/azra-
mubeen 

10.11.2020 

5 Asertivitatea și frica de a vorbi 
în public 

David GARCÍA RODRÍGUEZ 
https://www.linkedin.com/in/davidgarci
aformadorrrhh 

17.11.2020 

6 Proiectarea profilurilor LinkedIn 
(axate pe zone emergente) 

Robert SÜß ‐ WOLF 
https://de.linkedin.com/in/robert‐süß‐
wolf‐431b648a 

24.11.2020 

7 Metodă agilă Caz practic Marta MADRID-SÁNCHEZ 
https://www.linkedin.com/in/marta-
madrid-sánchez-9397b6140 

01.12.2020 

8 Bogăția diversității și rolurile 
Belbin 

Maria WESOLOWSKI 
https://www.linkedin.com/in/maria-
wesolowski-bb040b12 

08.12.2020 

9 BATNA (Cea mai bună 
alternativă la un acord 
negociat) 

Jasmina SELAN 
https://www.linkedin.com/in/jasmina-
selan-966263b 

15.12.2020 

10 Valori profesionale și branding 
personal 

Diana CHIHAIA 
https://ro.linkedin.com/in/dianachihaia 

22.12.2020 

 

https://www.linkedin.com/in/martina-horvat-27447a85
https://www.linkedin.com/in/martina-horvat-27447a85
https://www.linkedin.com/in/henrimennens
https://www.linkedin.com/in/henrimennens
https://www.linkedin.com/in/patricia-bertea
https://www.linkedin.com/in/patricia-bertea
https://www.linkedin.com/in/azra-mubeen
https://www.linkedin.com/in/azra-mubeen
https://www.linkedin.com/in/davidgarciaformadorrrhh
https://www.linkedin.com/in/davidgarciaformadorrrhh
https://de.linkedin.com/in/robert‐süß‐wolf‐431b648a
https://de.linkedin.com/in/robert‐süß‐wolf‐431b648a
https://www.linkedin.com/in/marta-madrid-sánchez-9397b6140/
https://www.linkedin.com/in/marta-madrid-sánchez-9397b6140/
https://www.linkedin.com/in/maria-wesolowski-bb040b12
https://www.linkedin.com/in/maria-wesolowski-bb040b12
https://www.linkedin.com/in/jasmina-selan-966263b
https://www.linkedin.com/in/jasmina-selan-966263b
https://ro.linkedin.com/in/dianachihaia
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Această activitate nu a fost obligatorie pentru doctoranzii înscriși la COP, dar au fost 

întotdeauna încurajați să participe, deoarece, pe lângă activitățile complementare, în timpul 

acestor sesiuni live, au putut să se întâlnească și să interacționeze în timp real cu profesioniști 

din domenii emergente, industrie sau domeniul academic. 

 

 

Figura 11 . Numărul de participanți la sesiunile de streaming online 

 

4.3. Întâlniri față în față 

La sfârșitul programului de învățare online, de 10 săptămâni, fiecare țară parteneră a organizat 

cel puțin o întâlnire față în față pentru doctoranzii care doreau să asimileze mai bine 

informațiile transmise prin intermediul programului de învățare online. Aceste întâlniri față în 

față au oferit și șansa de a pune în practică conținutul pe care doctoranzii și l-au însușit în 

timpul cursului online. 

Doctoranzii care au dorit să participe la această activitate s-au înscris folosind 

formularele care le-au fost trimise la sfârșitul programului de învățare online. Această 

activitate a fost organizată local, de fiecare universitate în parte, iar discuțiile și exercițiile s-au 

desfășurat în limba țării gazdă. 

În ciuda faptului că această activitate trebuia să fie față în față, din cauza 

reglementărilor privind pandemia covid-19, majoritatea sesiunilor au fost organizate online. 
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Tabel 5. Numărul de sesiuni față în față organizate în fiecare țară 

Universitate 
Ședințe față 

în față 
Tipul sesiunii 

USAL și IDimas 3 2 fizic și 1 online 

UAIC și Brandweb 1 online 

UM și Surovina 2 online 

FAU și ITQ 0  

Total  6  

 

 

 

Figura 12. Sesiune față în față organizată fizic, în campus, de USAL (Spania) 
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Figura 13. Sesiune față în față organizată online de USAL și IDimás (Spania) 

 

 

Figura 14. Sesiune față în față organizată online de Brandweb și UAIC (România) 

 

  
Figura 15. Sesiune față în față organizată online de UM și Surovina (Slovenia) 
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Un număr de 56 de doctoranzi din toate universitățile partenere au participat la 6 sesiuni față 

în față. Cu excepția USAL, unde au fost organizate 2 sesiuni fizic, în campus, toate celelalte 

sesiuni au fost online. 

 

Figura16. Afilierea doctoranzilor care au participat la sesiunile de lucru față în față 

 

5. Activități complementare în cadrul COP 
 

Doctoranzii înscriși în COP au avut ocazia să se implice în trei tipuri de activități 

complementare: 

 Mentorat - cu profesioniști care lucrează în principal în sectoare emergente. 

Acești mentori puteau face parte și din Universități, dar condiția de bază era 

să lucreze pentru o companie din sectorul emergent; 

 Vizite la companii - universitățile au organizat vizite în companii locale pentru 

doctoranzii lor înscriși în COP. Nu a fost obligatoriu ca companiile din 

consorțiu să fie vizitate de către doctoranzi dar a existat și această variantă. 

 Coaching - fiecare țară a nominalizat coach care au lucrat numai cu 

doctoranzi din propria țară. 

 

 

USAL, 32, 57%

UAIC; 22; 39%

UM, 2, 4% FAU, 0, 0%
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Figura 17. Activități complementare în cadrul COP 

 

5.1. Mentorat 

În timpul COP, doctoranzii au avut ocazia să întâlnească profesioniști care lucrează în sectoare 

emergente. Un formular de înscriere pentru mentorat a fost trimis doctoranzilor prin 

intermediul tutorilor din fiecare universitate. Inițial, un număr de 68 de doctoranzi s-au înscris 

la această activitate având ocazia să se întâlnească cu unul dintre cei 17 mentori care au dorit să 

împărtășească cunoștințele și experiența lor cu doctoranzii. 

Mentorii au interacționat cu doctoranzi din toate cele patru universități partenere, iar 

comunicarea s-a făcut în principal în limba engleză. Întâlnirile de mentorat au fost organizate în 

grupuri. Astfel, mentorii au început să lucreze cu 18 grupuri formate din 3-5 doctoranzi. 

Doctoranzii au fost distribuiți pe baza intereselor lor. Un mentor a lucrat cu două grupuri de 

doctoranzi. Sesiunile de mentorat au început pe 12 noiembrie 2020 și s-au încheiat pe 29 

ianuarie 2021. 

Doctoranzii au primit îndrumări și cu privire la următoarele aspecte: 

 cum să obțină un loc de muncă într-o companie; 

 oportunități de carieră în sectoarele emergente; 

 abilități de muncă în concordanță cu piața muncii. 
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Tabel 6. Numărul de doctoranzi și mentori înscriși inițial în activitatea de mentorat 

Sectorul de 
activitate al 
mentorilor 

Doctoranzi 
înscriși 

Compania din 
care provine 

mentorul 

Numărul de 
doctoranzi 

atribuiți 

Numărul de 
doctoranzi care 

au terminat 

Servicii IT 57 APAG CoSyst 3 0 

  Artelnics 4 3 

  Artsoft 4 2 

  BeOnPrice 4 4 

  BigBangBox 5 2 

  Fără cod 3 2 

  Canopy digital 4 3 

  ITQ 13 7 

  Talentech 12 9 

  ViewNext 5 4 

Retail 4 Zuluff 4 4 

Gestionarea 
deșeurilor 

7 Surovina 7 5 

Total 68 doctoranzi 16 mentori 17 grupuri 45 de doctoranzi 

 

Afilierea doctoranzilor care au finalizat activitatea de mentorat poate fi văzută în figura de mai 

jos. 

 

Figura 18. Numărul de doctoranzi implicați în activitatea de mentorat în cadrul COP 

USAL, 32, 71%

UAIC; 12; 27%

UM, 1, 2% FAU, 0, 0%
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Un număr total de 74 de ore a fost dedicat acestor întâlniri de mentorat, doctoranzii 

beneficiind de 1 până la 2 ore de mentorat. 

 

5.2. Vizite la companii 

A doua activitate complementară din cadrul COP, planificată să înceapă în aceeași săptămână cu 

ședințele de mentorat, a fost cea cu vizitele la companii. Companiile au fost selectate de fiecare 

universitate pe baza unor criterii precum activitățile în zonele emergente și colaborări 

anterioare. Odată ce companiile au fost de acord cu aceste vizite, fiecare universitate a fost 

responsabilă cu organizarea evenimentului - înscrierea doctoranzilor, calendarul vizitelor. 

Doctoranzii au primit formulare de înscriere pentru fiecare vizită organizată de 

universitatea lor. Astfel, s-au putut înscrie pentru o vizită sau mai multe, în funcție de preferințe. 

Obiectivul acestor vizite a fost familiarizarea doctoranzilor cu mediul de lucru din companiile din 

zonele emergente, pentru a afla care sunt cerințele și așteptările angajatorilor, oportunitățile 

profesionale existente și cum să aibă acces la ele. 

Având în vedere situația pandemică provocată de covid-19, care a început în 2020, 

fiecare instituție de învățământ superior a avut opțiunea de a alege între organizarea vizitelor 

online sau fizic. Reglementările interne ale companiilor pentru protejarea angajaților lor au fost, 

de asemenea, luate în considerare în decizia finală cu privire la modalitatea de efectuare a vizitei. 

În ciuda dorinței de a organiza aceste vizite fizic, consorțiul proiectului s-a confruntat cu 

modificările continue ale normelor naționale privind activitățile de grup în pandemie și politicile 

interne ale companiilor privind accesul fizic în spațiile lor. Consorțiul a decis să prelungească 

perioada dedicată vizitelor la companii, încercând să organizeze cel puțin o vizită în fizic, dar din 

păcate acest lucru nu a fost posibil. 

 

Figura 19. Vizită la ViewNext organizată de USAL și IDimás 
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Figura 20. Vizită la BeOnPrice organizată de USAL și IDimás 

 

Figura 21. Vizită la Artelnics organizată de USAL și IDimás 

 

Figura 22. Vizită la BigBangBox organizată de USAL și IDimás 
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Figura 23. Vizită la Amazon organizată de UAIC și Brandweb 

 

 

Figura 24. Vizită la SCC Services organizată de UAIC și Brandweb 

 

 

Figura 25. Vizită la Thinslices organizată de UAIC și Brandweb 
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Figura 26. Vizită la Surovina organizată de UM și Surovina 

 

 

Figura 27. Vizită la NeoTech organizată de FAU și ITQ 

Un număr total de 67 de doctoranzi au vizitat 9 companii din cele patru țări partenere, după 

cum se poate vedea în tabelul de mai jos. 

Tabel 7. Numărul de doctoranzi înscriși și companii implicate în această activitate 

Universitatea 
Doctoranzi 

înscriși 
Companii 
vizitate 

Tipul vizitei 

USAL 32 Artelnics 
Cutia BigBang 

BeOnPrice 
ViewNext 

Online 

UAIC 30 Amazon 
SCC Services 

Thinslices 

Online 
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Universitatea 
Doctoranzi 

înscriși 
Companii 
vizitate 

Tipul vizitei 

UM 1 Surovina Online 

FAU 4 NeoTech Online 

Total  67 9  

 

Dintre cei care au primit informații cu privire la această activitate sunt și doctoranzii care nu au 

terminat programul de învățare online, dar s-au înscris la această activitate. 

Doctoranzii au avut oportunitatea de a interacționa cu profesioniști, cu companii din zone 

emergente. Oportunitatea de a participa la aceste evenimente organizate în cadrul proiectului 

a fost oferită tuturor doctoranzilor care și-au exprimat această dorință. Toți cei care s-au înscris 

la eveniment au primit notificări cu datele și linkurile de conectare pentru vizitele online la 

companii. 

Doi doctoranzi din USAL și UAIC care nu au finalizat cu succes programul de învățare 

online, au ales să participe la această activitate. 

 

 

Figura 28. Numărul de doctoranzi implicați în vizite de companie 

 

USAL, 32, 48%
UAIC; 30; 45%

UM, 1, 1%

FAU, 4, 6%
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5.3. Coaching 

A treia activitate complementară pentru doctoranzi a fost coaching-ul. Obiectivul acestei 

activități a fost de a ajuta doctoranzii să-și dezvolte planul individual de dezvoltare profesională. 

Această activitate a fost realizată online, local - coach (antrenori) din fiecare țară parteneră s-au 

întâlnit cu doctoranzi din aceeași țară. Fiecare sesiune de coaching a durat cel puțin 30 de minute 

și a fost realizată individual. Timpul mediu petrecut pentru activitatea de coaching este de 1,9 

ore pentru fiecare student. 

Un număr de 58 de doctoranzi au beneficiat de această activitate, după cum se poate vedea în 

tabelul de mai jos. 

Tabel 8. Sesiuni de coaching 

Universitate 
Doctoranzi 

înscriși 

Doctoranzi care au 
finalizat această 

activitate 
coachee (antrenori) Sesiuni 

USAL 50 42 2 de la USAL 46 

8 de la IDimás 55 

UAIC 13 13 1 de la UAIC 8 

3 de la Brandweb 18 

UM 1 1 1 din UM 2 

FAU 2 2 1 de la FAU 4 

Total  66 58 16 133 

 

 

Figura 29. Doctoranzi care au finalizat activitatea de coaching 

USAL, 43, 74%

UAIC; 12; 21%

UM, 1, 2% FAU, 2, 3%
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5.4. Alte activități implementate de parteneri pentru a menține 

implicarea doctoranzilor 

5.4.1. UAIC 
Ținând cont de comportamentul organizațional și strategiile interne de menținere a 

doctoranzilor angajați în activitățile proiectului, la UAIC, echipa locală a organizat în martie 2021 

două întâlniri online (de tip masă rotundă, panel) cu absolvenți ai UAIC care și-au terminat 

studiile de doctorat, care lucrează în diferite domenii și profesori care coordonează doctoranzi. 

Toți doctoranzii UAIC înscriși în proiect au fost invitați să participe la aceste evenimente online 

și să se implice în discuții. 

 La începutul fiecărui eveniment a existat o scurtă prezentare a proiectului și a 

rezultatelor obținute până în momentul respectiv. Întrebările adresate paneliștilor și subiectele 

propuse au fost legate de obiectivele proiectului: 

 piața muncii pentru absolvenții de doctorat; 

 trasee profesionale după absolvire; 

 activități în care doctoranzii ar trebui să se implice în timpul studiilor (cu excepția 

obligațiilor academice); 

 studii doctorale pentru viața academică vs studii doctorale pentru îmbunătățirea 

abilităților personale și profesionale. 

Ambele întâlniri au fost organizate online și au fost moderate de membrii echipei UAIC implicați 

în proiectul OUTDOC. 

  
Figura 30. Întâlniri online organizate de UAIC cu doctoranzi, absolvenți de doctorat ai UAIC și profesori 

 

6. European TEams CHallenges+ (ETCH+) 
 

În versiunea inițială a proiectului, ultima activitate care urma să fie propusă doctoranzilor a fost 

o mobilitate. Din cauza schimbărilor aduse de pandemia covid-19, posibilitatea de a călători fără 

carantinare era foarte limitată, iar politicile naționale se schimbau de la o săptămână la alta. 

 Având în vedere acest lucru, consorțiul proiectului a fost nevoit să reconsidere această 

activitate și să propună una alternativă, care să înlocuiască experiența pe care doctoranzii ar fi 

avut-o în timpul unei mobilități. The European TEams CHallenges+ a fost o activitate inovatoare 

de lucru și colaborare online pe provocările reale propuse de companiile consorțiului, pe care 
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doctoranzii, grupați în echipe mixte, au fost provocați să le rezolve în termen de o lună. Toate 

detaliile acestei activități au fost proiectate de IDimás, cu contribuția și validarea idelor din 

partea consorțiului proiectului. 

Obiectivul principal al acestei activități a fost de a oferi doctoranzilor care au finalizat COP, 

posibilitatea de a pune în practică toate competențele pe care le-au dezvoltat în cadrul 

programului de învățare online și de a rezolva patru provocări stabilite de cele patru companii 

din consorțiu. 

Având în vedere că acest tip de activitate a fost organizat online și nu au fost implicate 

costuri pentru călătorie, a fost deschise pentru toți doctoranzii care au finalizat programul de 

învățare online și au dorit să se implice în această provocare. 

 

Figura 31. Structura European TEam Challenges+ 

Activitatea a început pe 24 mai 2021 și s-a încheiat la pe 22 iunie 2021, cu organizarea 

evenimentului de prezentare a rezultatelor, desfășurat online. 

 

6.1. Provocările propuse de companii 

După cum s-a menționat, fiecare companie din consorțiu a propus o provocare pe care echipele 

de doctoranzi din toate cele patru universități au trebuit să le rezolve. Doctoranzii înscriși în 

această activitate au citit despre provocări și au făcut un clasament al preferințelor lor în ceea 

ce privește lucrul la provocări. 

Echipele nu au concurat una împotriva alteia, deoarece fiecare provocare era diferită. 

Prin fiecare provocare s-a urmărit demonstrarea că doctoranzii au reușit/reușesc să pună în 

practică într-o situație reală dintr-o companie, competențele dobândite în timpul COP. 
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6.1.1. Brandweb – Experiențe de tip phygital în restaurante 
Provocarea a fost legată de dezvoltarea Poloniq ca un sistem de servicii bazat pe experiența de 

tip phygital (conceptul de utilizare a tehnologiei pentru a lega lumea digitală de lumea fizică, cu 

scopul de a oferi utilizatorilor experiențe interactive unice). 

 

6.1.2. IDimás - Blockchain iberic 
Această provocare a vizat dezvoltarea unui plan de afaceri pentru un blockchain bazat pe o 

soluție de trasabilitate pentru lanțul de aprovizionare din sectorul agroalimentar, adoptarea de 

măsuri pentru a asigura buna funcționare a piețelor produselor alimentare și a instrumentelor 

derivate ale acestora și facilitarea accesul în timp util la informațiile de piață. 

 

6.1.3. ITQ - Scape GreenTech Room 
Scopul a fost de a proiecta o cameră de tip escape (evadare) care să poată fi oferită clienților ca 

produs de divertisment dar și educațional. Conține provocări legate de economisirea energiei, 

conservarea mediului și reutilizarea resurselor prin abordări tehnologice. 

 

6.1.4. Surovina - Măsuri de sensibilizare privind utilizarea materialelor plastice de 

unică folosință 
Echipa a pregătit o propunere de măsuri pentru informarea consumatorilor și pentru stimularea 

comportamentului responsabil al consumatorilor pentru a reduce deșeurile provenite din 

produsele de unică folosință (SUP). De asemenea, au pregătit un set de măsuri pentru a informa 

consumatorii despre SUP. 

 

6.2. Distribuirea echipelor 

Doctoranzii s-au înscris la această activitate completând un formular și făcând un clasament al 

preferințelor lor cu privire la provocările anunțate de companii. Pe baza acestui clasament, 

fiecare student a fost distribuit într-o echipă. Un total de 30 de doctoranzi din 3 universități s-au 

înscris la această activitate și 21 dintre ei au reușit să o finalizeze cu prezentarea rezultatelor în 

cadrul evenimentului online. 

După stabilirea echipelor pe baza preferințelor doctoranzilor, fiecare companie 

parteneră a lucrat timp de patru săptămâni cu echipe mixte (echipe formate din 3-7 membri din 

cele trei universități partenere) pentru a găsi soluții la provocările lansate. Săptămânal au fost 

organizate întâlniri între echipă și un DIGITAL PROJECT MANAGER (DPM) special desemnat de 

companie. 
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Tabel 9 . Distribuirea echipelor pentru European TEam CHallenges + 

Universitate Brandweb IDimás ITQ Surovina 

USAL  4 doctoranzi 4* doctoranzi 3* doctoranzi 

UAIC 3 doctoranzi 2 doctoranzi 3 doctoranzi 1 student 

UM   1 student 1 student 

FAU     

Total  3 doctoranzi 6 doctoranzi 8 doctoranzi 5 doctoranzi 

* Un student de la USAL a făcut parte din două echipe (ITQ și Surovina) 

Odată formate echipele, toți doctoranzii au semnat un document de angajament cu compania, 

pentru a-i menține implicați în timpul activității și pentru a respecta confidențialitatea 

informațiilor pe care le vor primi. 

 

 

Figura32 . Doctoranzi înscriși în activitatea European TEams CHallenges + 

Unii dintre doctoranzi au renunțat din cauza diferenței de fus orar: doctoranzii USAL care 

studiază în America de Sud nu au putut să se conecteze la o oră rezonabilă în timpul zilei în 

Europa, pentru a colabora cu colegii lor și pentru a participa la întâlniri. 

 

USAL, 10, 48%

UAIC; 9; 43%

UM, 2, 9%
FAU, 0, 0%
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6.3. Evaluarea performanței doctoranzilor în ETCH + 

Echipele au folosit și completat modelul Lean Canvas ca ghid de lucru, așa cum a fost propus de 

IDimás și validat de toți partenerii din proiect. Acest model a oferit echipelor oportunitatea să 

găsească o soluție inovatoare și fezabilă la provocarea la care au lucrat. DPM și doctoranzii au 

avut cel puțin 2 întâlniri săptămânale (de două ori timp 4 săptămâni = 8 zile în total), astfel încât 

au finalizat cele 4 acțiuni cheie ale modelului Lean Canvas: 

 Propunere de produs/serviciu: 

 Analiză SWOT 

 Experiența clienților (povestiri) 

 Cunoașterea produsului / serviciului 

 Cunoașterea concurenților de pe piață 

 Structura unui plan de marketing: 

 Recunoașterea potențialilor clienți (sau utilizatori sau părți interesate) și 

segmentare 

 Canale: modalități de accesare a clienților (sau a utilizatorilor sau părților 

interesate) 

 Valori: măsurarea impactul prin intermediul campaniilor 

 Plan financiar: 

 Stabilirea prețurilor pentru produs sau serviciu 

 Schițarea planului financiar general pe doi ani (previziuni de vânzări și 

cheltuieli și surse de venituri). 

 Finalizare Lean Canvas și Elevator Pitch: 

 Prezentarea soluției într-un eveniment sub forma unui discurs de tip Elevator-

Pitch (3 minute) 

 Explicarea modelului Lean Canvas (10 minute) 

Pe parcursul celor 4 săptămâni, doctoranzii s-au întâlnit între ei de câte ori a fost nevoie pentru 

a finaliza sarcina săptămânală atribuită de DPM. Doctoranzii au fost liberi să decidă între ei 

sistemul care le convine cel mai bine pentru a lucra într-un mod colaborativ (sincron sau 

asincron) în mediu virtual. DPM au asistat doctoranzii în activitatea lor și i-a sprijinit în 

clarificarea problemelor privind în rezolvarea provocării. 

 În timpul și la sfârșitul ETCH+ trei formulare de evaluare au fost distribuite DPM și 

doctoranzilor: 

 Performanța echipelor de doctoranzi (săptămânal) 

 Performanța fiecărui doctorand (la sfârșitul provocării) 

 Autoevaluarea doctoranzilor (la sfârșitul provocării) 

În fiecare vineri, DPM a raportat Comitetului Universități-Companii despre progresele echipei 

lor. De asemenea, au completat un formular de evaluare a performanței echipei. La activității, 

toți DPM au evaluat individual fiecare doctorand coordonat de el în timpul acestei activități. 

 



       
 
 

600865-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA 36 OUTDOC Raport cu analiza datelor după 
pilotare 

6.2.1. Performanța echipei doctoranzilor 
Pentru a avea o viziune mai largă a acestei ultime activități a doctoranzilor din proiectul 

OUTDOC, pe lângă evaluarea calitativă asigurată de IDimás, UAIC a pregătit trei chestionare de 

evaluare, fiecare dintre ele vizând un anumit aspect:  

 Performanța echipelor; 

 Autoevaluarea doctoranzilor; 

 Performanța auto-percepută a doctoranzilor. 

Formularul de evaluare a performanței echipelor a fost alcătuit din 21 de întrebări. A fost 

utilizată o scară de tip Likert (1-4, unde 1 - nu sunt de acord și 4 - sunt de acord). În tabelele de 

mai jos sunt centralizate mediile obținute de fiecare echipă în timpul activității de 4 săptămâni, 

pe baza evaluării făcute de DPM. 

Tabel 10. Eficiența echipelor în timpul ETCH+ din perspectiva DPM 

Echipe 

Scorul de 
eficiență al 

echipei 

Săptămâna 
1 

Scorul de 
eficiență al 

echipei 

Săptămâna 
2 

Scorul de 
eficiență al 

echipei 

Săptămâna 3 

Scorul de 
eficiență al 

echipei 

Săptămâna 4 

Scor final 

Brandweb 

Experiențe de tip 
phygital în 
restaurante 

3.75 3.33 4 4 3.77 

IDimás 

Blockchain iberic 
3.75 2.33 1 1.5 2.14 

ITQ 

Scape GreenTech 
Room 

4 3.66 3 3.5 3.54 

Surovina 

Măsuri de 
sensibilizare privind 
utilizarea 
materialelor plastice 
de unică folosință 

3.5 3.33 3.5 4 3.58 
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Tabel 11. Eficacitatea echipelor în timpul ETCH+ din perspectiva DPM 

Echipe 

Scorul de 
eficacitate 
al echipei 

Saptamana 
1 

Scorul de 
eficacitate 
al echipei 

Săptămâna 
2 

Scorul de 
eficacitate al 

echipei 

Săptămâna 
3 

Scorul de 
eficacitate al 

echipei 

Săptămâna 4 

Scor final 

Brandweb 

Experiențe de tip 
phygital în 
restaurante 

3.9 3.4 3.9 4 3.8 

IDimás 

Blockchain iberic 
3.2 2.1 1 2.2 2.12 

ITQ 

Scape GreenTech 
Room 

4 4 3 4 3.75 

Surovina 

Măsuri de 
sensibilizare privind 
utilizarea 
materialelor plastice 
de unică folosință 

3.8 3.7 3.8 4 3.82 

 

Figura 33. Evaluarea performanței echipelor realizată de DPM 
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Un alt element din formularul de evaluare a echipelor a fost conceput pentru a afla de la DPM 

care competențe au fost folosite de către echipe în timpul activităților specifice fiecărei 

săptămâni. Imaginea de mai jos evidențiază în ce măsură cele 10 competențe dezvoltate de 

doctoranzi în timpul COP au fost utilizate în rezolvarea provocărilor companiilor. 

 

 

Figura 34. Frecvența mențiunilor de către DPM, în ceea ce privește competențele utilizate de echipe în rezolvarea 
provocărilor 

 

6.2.2. Evaluare individuală 
În timpul celor 4 săptămâni dedicate ETCH+, DPM au observat nu numai eficiența și eficacitatea 

echipelor, ci și angajamentul fiecărui doctorand față de sarcinile primite și competențele pe care 

le-a utilizat cel mai des. 

 

Figura 35. Angajamentul doctoranzilor față de provocare, perceput de DPM 
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Figura 36. Percepția DPM-urilor cu privire la utilizarea competențelor transversale pe care le-a folosit fiecare 
doctorand în rezolvarea provocărilor (unde „1 - nu sunt de acord” și „4 - sunt de acord” cu afirmația) 
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Figura 37. Frecvența competențelor utilizate de doctoranzi în timpul ETCH + (așa cum a fost percepută de DPM) 

 

6.2.3. Autoevaluarea doctoranzilor 
La sfârșitul ETCH+ doctoranzilor li s-a cerut să completeze un chestionar de autoevaluare pentru 

a verifica nivelul de conștientizare cu privire la angajamentul lor față de sarcinile din timpul 

provocării. Acest chestionar a avut elemente care au abordat aceleași dimensiuni ca și 

chestionarul completat de DPM. 

 În graficul de mai jos sunt evidențiate frecvența răspunsurilor oferite de doctoranzi în 

legătură cu nivelul lor de angajament în sarcinile echipei lor. 

 

Figura 38. Frecvența răspunsurilor cu privire la nivelul de angajament al doctoranzilor implicați în provocare 
(percepția de sine) 
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Cei mai mulți dintre ei (15) au considerat că au fost implicați în proporție de „peste 80%” și 

niciunul dintre doctoranzi nu s-a perceput „30% implicat”. 

În figura de mai jos, sunt comparate percepția ambilor, atât DPM cât și doctoranzi, cu 

privire la nivelul de angajament față de sarcinile din timpul ETCH+. 

 

Figura 39. Comparație - nivel de angajament al doctoranzilor implicați în provocare, perceput de DPM și de 
doctoranzi 

0

2

5

15

2

5

6

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

30% implicare 60% implicare 80% implicare over 80% implicare

Percepția studentului doctorand Percepția DPM



       
 
 

600865-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA 42 OUTDOC Raport cu analiza datelor după 
pilotare 

 

Figura 40. Percepția individuală a doctoranzilor cu privire la utilizarea competențelor transversale în timpul 
rezolvării provocărilor (unde „1 - nu sunt de acord” și „4 - sunt de acord” cu afirmația) 
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Figura 41. Frecvența competențelor utilizate de doctoranzi în cadrul European TEams CHallenges+ (așa cum este 
percepută de doctoranzi) 

 

După cum se poate observa, în graficul comparativ de mai jos, în unele cazuri, au existat 

diferențe între percepția DPM și percepția doctoranzilor cu privire la competențele transversale 

utilizate în abordarea provocării. Această diferență de percepție ar putea fi legată de diferențele 

culturale și, de asemenea, de timpul petrecut de doctoranzii care s-au întâlnit în echipe fără 

prezența DPM. Astfel, de exemplu, un număr de 6 doctoranzi au menționat că au folosit 

comunicarea scrisă în comparație cu percepția DPM care au menționat că doar 2 doctoranzi au 

folosit această competență în timpul ETCH+. 
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Figura 42. Comparație - frecvențe ale mențiunilor despre competențele utilizate individual de doctoranzi în cadrul 
ETCH+, (așa cum sunt percepute de DPM și doctoranzi) 

 

7. Eliberarea și distribuirea certificatelor 
 

USAL a emis certificate electronice pentru fiecare doctorand care s-a înscris și a finalizat COP, 

respectiv European Teams Challenges+. Certificatele sunt scrise în limba engleză și conțin lista 

activităților din cadrul COP și timpul petrecut de doctoranzi în finalizarea activităților (așa cum 

se vede în figurile de mai jos). 

Toate certificatele au fost semnate electronic de către reprezentantul legal al fiecărei 

universități partenere și apoi distribuite de fiecare partener doctoranzilor săi. 

Au fost emise și distribuite două tipuri de certificate: 

 Pentru doctoranzii care au participat și au finalizat programul de învățare online și 

activitățile complementare (a se vedea Figura 43 ) 

 Pentru doctoranzii care au participat la European TEams CHallenges + (a se vedea 

Figura 44 ). 

Suplimentar, doctoranzii care au finalizat European Teams Challenges +, au primit scrisori de 

recomandare și recomandări LinkedIn de la companiile cu care au lucrat în timpul acestei 

activități. 
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Figura 43 . Certificat pentru finalizarea COP cu 10 module online, sesiuni de streaming online, sesiuni față în față și 
activități complementare 
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Figura 44 . Certificat pentru finalizarea activității ETCH+ 

 


