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Conferința de deschidere a
Modulului Jean Monnet EUSEGOV

A common understanding of EU Security Governance.
Teaching and researching the EU security policies and institutions for a better
academic and professional approach in the security and intelligence field
Joi, 12 noiembrie 2020, București
Formular de evaluare a evenimentului
Cu scopul de a îmbunătăți următoarele evenimente ce vor fi organizate în cadrul
proiectului EUSEGOV, vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări de
evaluare a conferinței de deschidere.
Prezentul formular se va putea completa în aproximativ 3 minute.
Răspunsurile dumneavoastră vor fi confidențiale și vor fi utilizate doar în scopul
anterior indicat, fiind analizate în mod agregat.
Vă mulțumim pentru timpul acordat!
Echipa de proiect
1. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1=„foarte nemulțumit/ă”, iar 5=„foarte mulțumit/ă”,
cum evaluați conferința de deschidere EUSEGOV din perspectiva următoarelor
aspecte?
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2. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1=„foarte nemulțumit/ă”, iar 5=„foarte mulțumit/ă”,
cum evaluați următoarele aspecte organizatorice?
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai
punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile
conținute de acestea.
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3. Vă rugăm să descrieți pe scurt aspectele problematice cu care v-ați confruntat
pe parcursul conferinței:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Vă rugăm să descrieți pe scurt sugestiile dumneavoastră de îmbunătățire a
viitoarelor evenimente din cadrul proiectului:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vă rugăm să indicați următoarele elemente de ordin socio-profesional, ce vor fi utilizate în
vederea încadrării răspunsurilor dumneavoastră în grupurile țintă vizate prin proiect. Puteți
selecta mai multe variante de răspuns.
Statut ocupațional:
Răspuns multiplu
1. Cercetător
2. Expert în studii de securitate și intelligence
3. Expert în studii europene
4. Expert în: ___________________________
5. Reprezentant al societății civile
6. Altă ocupație: ______________________________

Domeniul de activitate:
Răspuns multiplu
1. Administrație publică
2. Mediul academic
3. ONG
4. Securitate și intelligence
5. Altele: _____________________________

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai
punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile
conținute de acestea.

