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Criterii de selecţie pentru studiile de caz incluse în cursul
Policy Dialogue
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Alegerea studiilor de caz pentru cursul de „Policy Dialogue” reprezintă un pas foarte
important în strategia de implementare a proiectului, în mod special a modulului de Policy Dialogue,
întrucât dă seama de dimensiunea aplicativă a cursului. Pornind de la obiectivele cursului, publicul
căruia i se adresează, şi conţinuturile conceptuale propuse, vor fi elaborate criteriile de selecţie
efectivă a studiilor de caz.
Criteriile trebuie să ţină seama de două dimensiuni majore: relevanţa şi noutatea. În ceea ce
priveşte relevanţa, aceasta trebuie judecată, argumentată, cu privire la conţinuturile şi obiectivele
cursului, conceptele cheie, contextul românesc şi european. Noutatea se referă la re-contextualizarea
conţinuturilor din punct de vedere al datelor istorice actuale (contextul crizei economice).
Atunci când se discută opinia publică în cadrul Uniunii Europene din perspectiva policy
dialogue, trebuie să se ţină cont în primul rând de contextul geografic şi istoric. Problematica
europeană se proiectează pe fondul crizei economice actuale. Se discută tot mai mult de Europa cu
două viteze, cu 3 viteze sau cu 28 de viteze, în care interesele particulare se impun în faţa intereselor
generale ale Uniunii, contribuind astfel la instaurarea unui climat deloc favorabil consolidării Uniunii
Europene. În acest context, modurile în care se formează şi evoluează opinia public este extrem de
important. Comunicarea în Uniunea Europeană, bazată pe principii de solidaritate, armonizare a
intereselor, asumare a consecinţelor se dovedeşte a fi cheia strategiei privind viitorul Uniunii
Europene.
Pentru înţelegerea acestui context, a conceptelor cheie care să sprijine ideea de policy
dialogue în interiorul Uniunii, prin intermediul opiniei publice, studiile de caz vor fi pârghii
importante în construirea mecanismelor de înţelegere, interpretare a conţinuturilor cursului.
Sintetizând, criteriile de selecţie a studiilor de caz incluse în curs vor ţine cont de:
1. Publicul ţintă căruia i se adresează acest curs: studenţi masteranzi
2. Conţinuturile conceptuale
3. Obiectivele cursului (vezi document obiective)
Criterii de selecţie efectivă:
Relevanţă
- relevanţa studiilor de caz pentru conţinuturile şi obiectivele asumate ale
cursului
- ajutor pentru înţelegerea conceptelor cheie
- relevanţa studiilor de caz pentru publicul căruia i se adresează
- relevanţa studiilor de caz pentru contextul românesc actual
Noutate
- importanţa caracterului recent al studiilor de caz: contextul actual: redefinirea
cadrului în contextul crizei
- noutate şi contextualizare: analize româneşti recente

