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Introducere
În acest program, Smart Research ca 21 Century Skill for Business, veți fi introdus în abilitățile de cercetare la
locul de muncă. Scopul cercetării la locul de muncă este să adune informații care să ajute la luarea deciziilor
legate de afaceri și implică un proces sistematic și obiectiv de colectare, înregistrare, analiză și interpretare a
datelor pentru rezolvarea problemelor și explorarea oportunităților.
Pe măsură ce avansați prin fiecare modul, veți învăța să gestionați un proiect de cercetare la scară mică în propria
organizație pentru a vă permite să implementați o nouă oportunitate de afaceri. În primul rând, veți învăța să
identificați surse de oportunități de afaceri din perspective diferite și să proiectați și să efectuați cercetări
preliminare adecvate pentru a investiga impactul potențial al acestor oportunități asupra organizației dvs. În al
doilea rând, veți dobândi abilitățile necesare pentru a aduna și analiza datele relevante pentru a vă permite să
implementați o oportunitate de afaceri sau o idee inovatoare. În al treilea rând, veți învăța cum să folosiți și să
gestionați resursele care vă sunt disponibile pentru a aduce o oportunitate de afaceri la stadiul de implementare.
În cele din urmă, îți vei da seama de abilitățile de a evalua impactul proiectului tău de cercetare, de a reflecta
asupra rezultatelor tale și de a afla de la acestea identificând oportunitățile viitoare.
Abilitățile de cercetare vă vor permite să căutați proactiv noi oportunități pentru compania dvs., să luați decizii
bazate pe date care să implementeze aceste oportunități și să evaluați impactul acestora asupra performanței
afacerii.
Programul, Smart Research as a 21st Century Skill for Business, este livrat folosind o formă de învățare activă
numită învățare bazată pe anchetă. Învățarea bazată pe anchetă pune o întrebare sau o problemă de rezolvat.
În acest program veți identifica o problemă sau o întrebare la care trebuie să vă răspundeți la locul de muncă și
veți aplica abilități de cercetare pentru a aduna cunoștințele necesare pentru a aborda problema sau
oportunitatea. Vei lucra în colaborare și vei folosi resursele care îți sunt disponibile pentru a proiecta și
implementa un proiect de cercetare la locul de muncă.
Veți participa la o serie de sesiuni de tutorial online. În cadrul acestor sesiuni, vă veți întâlni îndrumătorul și veți
putea primi ajutor cu orice probleme cu care vă confruntați. Există un forum de discuții online care vă va permite
să interacționați cu îndrumătorul și cu colegii de cursanți. Dacă, în orice etapă, simțiți că vă pierdeți sau aveți
probleme cu materialul, aduceți acest lucru în atenția tutorelui dvs., fie prin e-mail, fie în timpul unei sesiuni de
webinar, astfel încât problemele dvs. să poată fi abordate înainte de a deveni un problemă.
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Calea de învățare
Programul ReInnovate, Smart Research as a 21st Century Skill for Business, este structurat pe patru module,
unde fiecare modul este format dintr-un număr de unități. Cele patru module din acest program sunt:





Modulul 1 Utilizarea cercetării pentru identificarea
oportunităților viitoare
Modulul 2 Metode inteligente de colectare și analiză a
datelor
Modulul 3 Gestionarea proiectului dvs. de cercetare
Modulul 4 Evaluarea succesului și a oportunităților
viitoare

Fiecare modul este format dintr-un număr de unități și subiecte și acestea sunt prezentate în continuare
(Modulul 1: Figura 1; Modulul 2: Figura 2; Modulul 3: Figura 3 și Modulul 4: Figura 4).

Figura 1 Modulul 1 Utilizarea cercetării pentru identificarea oportunităților viitoare

Figura 2 Modulul 2 Metode inteligente de colectare și analiză a datelor
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Figura 3 Modulul 3 Gestionarea proiectului dvs. de cercetare

Figura 4 Modulul 4 Evaluarea succesului și a oportunităților viitoare

Predarea cursului
În fiecare săptămână, tutorul tău va susține un tutorial în care sunt prezentate cele solicitate de la tine pentru
săptămâna respectivă. Acesta va acoperi următoarele:




Ce material de învățare trebuie acoperit
Ce activități și sarcini trebuie finalizate
Ce lucrare trebuie finalizată
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Programul cursului
Programul cursului începe cu un webinar de inducție, urmat de desfășurarea fiecărui modul, unde fiecare modul
are loc într-un program de 7 săptămâni.
Modul

Săptămâna
modulului

Unitatea de învățare

Inducţie

Săptămâna 0

webinar

Săptămâna 1

Unitatea 1.1 Surse

Activitatea 1: Oportunitate de afaceri
de succes

Săptămâna 2

Unitatea 1.1 Surse

Activitatea 2: Identificarea surselor de
idei

Săptămâna 3

Unitatea 1.2 Inovaţie

Activitatea 1: Identificarea barierelor
inovării

Săptămâna 4

Unitatea 1.2 Inovaţie

Săptămâna 5

Unitatea 1.3 Abordări de cercetare

Activitatea 1: Adunarea ideilor

Săptămâna 6

Unitatea 1.3 Abordări de cercetare

Activitatea 2: Căutarea metodologiei de
cercetare

Săptămâna 7

Unitatea 1.3 Abordări de cercetare

Activitatea 3: Referențierea

Săptămâna 1

Unitatea 2.1 Luarea deciziilor

Activitatea 1: Biasuri cognitive în luarea
deciziilor

Săptămâna 2

Unitatea 2.2 Strângerea datelor

Activitatea 1: Focus grup

Săptămâna 3

Unitatea 2.2 Strângerea datelor

Săptămâna 4

Unitatea 2.2 Strângerea datelor

Săptămâna 5

Unitatea 2.3 Analiza datelor

Săptămâna 6

Unitatea 2.3 Analiza datelor

Sarcina 2.1

Săptămâna 7

Unitatea 2.3 Analiza datelor

Sarcina 2.2

Săptămâna 1

Unitatea 3.1 Gestionarea proiectelor
de cercetare

Activitatea 1: Exemple de diagramă
Gantt

Săptămâna 2

Unitatea 3.1 Gestionarea proiectelor
de cercetare

Activitatea 2: Matricea de gestionare a
timpului

Săptămâna 3

Unitatea 3.2 Echipe

Modulul 1

Modulul 2

Modulul 3

Modulul 4

Activități de învățare

Sarcini

Sarcina 1.1

Sarcina 1.2

Activitatea 1: Analiza datelor

Sarcina 3.1

Săptămâna 4

Unitatea 3.2 Echipe

Activitatea 1: Cadrul de referință privind
conflictul

Săptămâna 5

Unitatea 3.3 Comunicare

Activitatea 1: Tipuri de comunicare

Săptămâna 6

Unitatea 3.3 Comunicare

Activitatea 2: Blogging

Săptămâna 7

Unitatea 3.3 Comunicare

Săptămâna 1

Unitatea 4.1 Evaluarea rezultatelor
cercetării

Săptămâna 2

Unitatea 4.1 Evaluarea rezultatelor
cercetării

Activitatea 1: Harta evaluării și planul
de cercetare viitor

Sarcina 4.1

Săptămâna 3

Unitatea 4.1 Evaluarea rezultatelor
cercetării

Activitatea 2: Jurnal de învățare
reflectant

Sarcina 4.2

Săptămâna 4

Unitatea 4.1 Practică reflectorizantă

Săptămâna 5

Unitatea 4.1 Practică reflectorizantă

Săptămâna 6

Unitatea 4.1 Dezvoltarea portofoliului

Săptămâna 7

Unitatea 4.1 Dezvoltarea portofoliului

Sarcina 3.2

Sarcina 3.3
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Regulile cursului
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Toți studenții trebuie să participe la tutoriale săptămânale; dacă nu puteți participa, trebuie să anunțați
tutorul.
Toate activitățile trebuie să fie finalizate până la sfârșitul săptămânii în care sunt scadente.
Toate misiunile trebuie să fie finalizate până la sfârșitul săptămânii în care sunt scadente.
Deoarece programul este colaborativ, elevii depind unul de celălalt pentru a finaliza activitățile, de aceea
este necesar ca elevii să respecte programul completând toate sarcinile și activitățile la timp.
Toți participanții trebuie să se trateze reciproc cu cel mai mare respect și să-și respecte opiniile celuilalt.
Dacă studenții nu respectă acest lucru, trebuie să li se dea în primul rând un avertisment și, dacă nu se
conformează, li se va cere să părăsească programul și vor fi anulate de la curs.
Sunt recomandate întrebările de autoevaluare furnizate în materialul de învățare pentru fiecare modul,
acestea nu sunt un element obligatoriu al modulului - ele sunt pur și simplu disponibile pentru a vă autoverifica progresul învățării.

Ore de studiu așteptate
În fiecare săptămână vă așteptați să studiați timp de aproximativ 8/10 ore, care vor include lectură, activități,
discuții și misiuni.

Activități
De-a lungul modulelor, există o serie de activități on-line structurate care vor trebui finalizate; numim aceste eactivități. Activitățile electronice te încurajează și te motivează să te implici într-o învățare intenționată și sprijină
dezvoltarea abilităților de care vei avea nevoie pentru a interacționa cu profesorii și colegii de învățare.
Programul cursului oferă o prezentare a activităților și a săptămânilor în care urmează să fie întreprinse.

Sarcini
Există sarcini care trebuie completate ca parte a fiecărui modul. Aceste sarcini acționează ca repere și sunt
necesare pentru a naviga în proiectul dvs. de cercetare. Veți primi feedback de la tutorele dvs. cu privire la aceste
sarcini, care vă vor ajuta să vă ghidați spre finalizarea cu succes a proiectului locului dvs. de muncă. Cele zece
sarcini cheie sunt rezumate, după modul, mai jos:
Modul

Sarcină
1.1

Prezentarea unei propuneri detaliate de proiect, care include cercetări de fond cu părțile
interesate.

1.2

Prezentarea propunerii de cercetare.

2.1

Depunerea unui plan detaliat de colectare a datelor.

1

2
2.2
3.1
3

4

Prezentarea unui raport care rezumă datele colectate; ce a fost găsit din date și soluția sugerată /
oportunitatea de afaceri implementabilă.
Trimiterea unui raport sumar care acoperă două întâlniri ale proiectului și modul în care echipa a
interacționat.

3.2

Depunerea unui raport privind implementarea proiectului.

3.3

Prezentare orală asupra rezultatelor proiectului tuturor părților interesate.

4.1

Harta evaluării cu planul de cercetare viitor.

4.2

Trimiterea unui jurnal de reflecție reflectorizant.

4.3

Dezvoltarea unui portofoliu electronic.
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Întrebări de autoevaluare
Întrebările de autoevaluare furnizate în materialul de învățare pentru fiecare modul sunt recomandate, cu toate
acestea, acestea nu sunt un element obligatoriu al modulului - ele sunt pur și simplu disponibile pentru a vă
auto-verifica propriile progrese de învățare.

Feedback
Feedback-ul cu privire la misiuni va fi furnizat de către tutore în termen de două săptămâni de la data depunerii
/ termenului. Întrucât acesta este un program de învățare la distanță, vă rugăm să contactați tutorul dvs. în orice
etapă din semestru (prin telefon, e-mail sau în timpul tutoriale) pentru orice întrebări sau întrebări referitoare
la modul.

Platforma TIC
Platforma TIC pe care o folosim la acest curs este Moodle. Dacă nu sunteți familiarizat cu Moodle, nu vă faceți
griji, deoarece este intuitiv și în curând vă veți obișnui. Există mai multe ghiduri video și videoclipuri disponibile
pentru a vă ajuta să vă navigați cu succes.

Introducere
O sesiune de introducere online va avea loc înainte de începerea programului. Toți cursanții vor fi informați
despre data și ora acestei induceri online și vor acoperi următoarele subiecte:






Demo și imagine de ansamblu a platformei TIC Reinnovate
Prezentare generală a calendarului programului
Prezentare generală a materialului de învățare
Prezentare generală a sarcinilor
Prezentare generală a activităților
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