Ghidul de Informare al Participantului
Titlul studiului: Impactul Politicii Europene de Coeziune asupra Identificării cu Uniunea Europeană
Introducere
Aţi fost invitat/ă să participaţi la un studiu coordonat de profesorul John Bachtler și Dr. Carlos
Mendez, de la Universitatea din Strathclyde (Marea Britanie) împreună cu alte nouă universităţi și
institute din Europa. Studiul este finanţat de programul UE Orizont 2020. Această fișă tehnică oferă
informaţii despre proiect și rolul participanţilor. Vă rugăm să întrebaţi orice întrebări dacă nu sunteţi
sigur cu privire la ceea ce este scris aici.
Care este scopul acestui studiu?
Acest studiu își propune să exploreze diferite opinii si atitudini ale cetăţenilor despre Uniunea
Europeană. În particular, suntem interesaţi să înţelegem dacă și modul în care politica de coeziune
finanţată de către UE influenţează susţinerea pentru și identificarea cetăţenilor cu UE cât și ce este
necesar pentru a îmbunătăţi comunicarea politicilor UE cetăţenilor.
Trebuie să iau parte?
Sunteţi invitat să participaţi la proiect în mod voluntar. Vi se vor pune o serie de întrebări cu privire
la opiniile dumneavoastră despre UE. Puteţi refuza să participaţi sau să vă retrageţi în orice
moment, fără nicio consecinţă.
Ce activităţi implică participarea dumneavoastră în proiect?
Vi se va cere să răspundeţi la întrebări verbal, prin completarea unui chestionar sau prin participarea
la un focus grup. Studiul a fost lansat în februarie 2016 și va fi finalizat în iunie 2018.
De ce aţi fost invitat/ă să participaţi?
Suntem interesaţi de opiniile cetăţenilor adulţi cu privire la politica de coeziune a UE. Conducem
interviuri, sondaje de opinie și focus grupuri cu cetăţeni din 12 ţări din întreaga UE (Cipru, Germania,
Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, România, Slovenia, Spania, Regatul Unit al Marii
Britanii).
Care sunt potenţialele riscuri pe care le implica participarea dumneavoastră la/in acest studiu?
Nu există riscuri prevăzute, sarcini sau cerinţe specifice de pregătire în ceea ce vă privește.
Care sunt beneficiile de pe urma participării la acest studiu?
Dumneavoastra nu veţi primi niciun beneficiu personal pentru participarea la acest studiu, în afară
de a învăţa mai multe despre UE. Participarea dumneavoastră va aduce o contribuţie substanţială la
înţelegerea modului în care UE este percepută de cetăţenii din diferite ţări și regiuni ale UE.
Ce se întâmplă cu informaţiile adunate în urma studiului?
Răspunsurile înregistrate în chestionare, interviuri sau focus grupuri vor fi păstrate confidenţiale.
Datele înregistrate nu vor include nicio identificare personală, astfel că nu va fi posibil să fiţi
identificat/ă după încetarea participării dumneavoastră. Datele vor fi stocate într-o arhivă
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securizată, la Universitatea din Strathclyde, și vor fi utilizate în scopuri academice pentru a analiza
atitudinile oamenilor faţă de Uniunea Europeană. Identitatea dumneavoastră va fi protejată în orice
moment. Universitatea din Strathclyde este înregistrată la Biroul Comisarului de Informare, care
pune în aplicare Legea privind protecţia datelor din 1998. Toate datele cu caracter personal ale
participanţilor vor fi prelucrate în conformitate cu dispoziţiile din Legea privind protecţia datelor din
1998.

Ce se întâmplă în continuare?
Veţi putea obţine principalele rezultate ale studiului după finalizarea sa contactându-ne direct sau
vizitând site-ul proiectului (www.cohesify.eu). Site-ul va cuprinde publicaţii care pot fi descărcate,
cât și linkuri către publicaţii externe.

Cui mă adresez dacă am întrebări sau nelămuriri?
În cazul în care apare orice problemă care ţine de rolul de participant în acestui studiu de cercetare,
sunteţi invitat/ă să informaţi managerul de proiect sau investigatorul șef de la Universitatea din
Strathclyde:

Dr. Carlos Mendez
Tel: +44 141 548 3334
e-mail: carlos.mendez@strath.ac.uk

Profesor John Bachtler
Tel: +44 141 548 3339
e-mail: john.bachtler@strath.ac.uk

Acestei investigaţii i-a fost acordată aprobarea etică de către Universitatea din Strathclyde,
Comitetul de Etică.

Dacă aveţi orice întrebări/nelămuriri, în timpul sau după anchetă, sau dacă doriţi să contactaţi o
persoană independentă căreia i se pot adresa întrebări sau de la care se pot cere informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi:
Secretar al Comitetului de Etică, Universitatea din Strathclyde
Telefon: 0141 548 3707
Email: ethics@strath.ac.uk
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