
PAȘI PARCURGERE CHESTIONAR HEI 

1. Accesare link pentru înscrierea pentru grupul dedicat creat pentru facultate/ 
universitate. 

2. Creare cont de utilizator pe platforma HEI (https://heinnovate.eu).  

3. Logare în contul de utilizator creat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă se creează cont pe platformă, accesând link-ul dedicat facultății/universității, înscrierea 
în grup se realizează automat.  

Este recomandat ca auto-evaluarea (chestionarul) să se completeze de către respondenți ca 
parte a grupului facultății/universității susținute. 

4. Pentru completarea chestionarului, după logarea în contul de utilizator, se 
accesează meniul My self-assessments. Aici va apărea un mesaj și un link Dați click 
aici pentru a începe auto-evaluarea ca parte a grupului facultății/universității... 

Apoi, veți putea completa/actualiza datele în profilul dvs.  

https://heinnovate.eu/


Pentru acuratețea rapoartelor generate, recomandăm ca toți respondenții care accesează 
chestionarul să își completeze datele în profilul de utilizator (universitate, facultate), 
conform cu câmpurile din formularul de deschidere a contului și să NU bifeze opțiunea de 
parcurgere a chestionarului ca utilizator anonim. 

Veți putea începe completarea chestionarului, dând click pe butonul Start your self-
assesment. Puteți consulta și chestionarul tradus în limba română, oferit ca suport. 

5. Alegeți una dintre cele 7 arii pentru a începe completarea chestionarului: 
• Leadership și administrare; 
• Capacitate organizațională, oameni și stimulente; 
• Dezvoltarea spiritului antreprenorial prin predare și învățare; 
• Pregătirea antreprenorilor; 
• Relații externe pentru schimbul de cunoștințe; 
• HEI antreprenorială ca instituție internațională; 
• Măsurarea impactului. 

Durata de completare a chestionarului: aproximativ 20 de minute. 
Sub fiecare criteriu/situație de la fiecare din cele 7 arii există o bară de progres care se mișcă 
de la N/A la 5: 

 

Faceți clic pe bară sau trageți de ea de la stânga la dreapta pentru a indica scorul pe o scară 
de la 1 la 5, unde 5 este scorul cel mai mare. Bara poate fi lăsată la punctul N/A (nu este 
aplicabil), dacă nu se oferă un răspuns la acel criteriu de evaluare. 

După ce terminați de răspuns la situațiile prezentate pentru o arie, ca să treceți mai departe 
în completarea chestionarului, apăsați butonul Save and Go to next area. 

Odată ce răspunsurile sunt salvate, puteți reveni și ulterior în cazul în care nu puteți 
completa răspunsurile pentru toate cele 7 arii într-o singură sesiune online. 

După ce ați completat răspunsurile pentru toate cele 7 arii, apăsați butonul Submit this self-
assessment. 

Când evaluarea este finalizată, răspunsurile sunt afișate. Acestea reprezintă rezultatul mediu 
pentru fiecare dintre cele 7 arii/dimensiuni și rezultatele detaliate, adică punctajele date 
pentru situațiile individuale. 

 


