Ce putem învăța din experiența GESIS – Leibniz Institute for the
Social Sciences
GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences este cea mai mare instituție specializată în Științe
Sociale din Germania. GESIS are mai mult de 300 de angajați în cele două sedii ale sale (Mannheim
și Cologne) și oferă servicii de cercetare atât la nivel național, cât și internațional.

GESIS a fost fondat în 1986 sub denumirea de Servicii Germane de Infrastructură în Științe Sociale
(German Social Science Infrastructure Services) și a funcționat ca agregator a trei institute
independente: Centrul de Informare în Științe Sociale (Social Science Information Centre) din
Bonn, Arhiva Centrală pentru Cercetări Sociale Empirice (Central Archive for Empirical Social
Research) în Cologne și Centrul pentru Cercetări și Metodologie bazată pe Chestionar (Centre for
Survey Research and Methodology) din Mannheim. Începând cu 2007, GESIS funcționează sub
forma unui singur institut, iar în 2008 GESIS și-a adăugat la nume poziția de apartenență la
Asociația Leibniz. Astfel, denumirea actuală este GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences.

Domeniile de activitate:
GESIS este împărțit în cinci departamente științifice, care acoperă cu ajutorul serviciilor bazate
pe cercetare o gamă largă de domenii de cercetare socială empirică.
Cele cinci domenii sunt:

1. Design și metodologie bazată pe chestionar (Survey Design and Methodology)
2. Monitorizarea societății și a schimbărilor sociale (Monitoring Society and Social
Change)
3. Arhiva de date în domeniul științelor sociale (Data Archive for the Social Sciences)
4. Cercetare bazată pe calculator în științele sociale (Computational Social Science)
5. Tehnologii de cunoaștere în domeniul științelor sociale (Knowledge technologies
for the Social Sciences)
Aceste centre de cercetare sunt repartizate unor departamente (Administrativ, IT, Comunicare,
Managementul Calității, Bibliotecă), care, dincolo de faptul că oferă accesul la date specializate,
oferă și documentația și informațiile necesare pentru alte cercetări similare (adică oferă exemple
de bune practici și sfaturi pentru alte cercetări).

Datele pe care le oferă:

Sursa: http://www.gesis.org/en/institute/, accesat la data de 8 august 2016

De ce GESIS
Dincolo de experiența dovedită la nivelul cercetării în domeniul științelor sociale, și renumele la
nivel european și internațional, vizita la GESIS este utilă deoarece instituția oferă unele produse
(de cercetare și cunoaștere) în zona de indicatori sociali (Social Indicators Information Service,
ISI). Rapoartele cu privire la indicatorii sociali sunt publicate de două ori pe an, existând și o bază
de date pe zona de monitorizare și raportare a problemelor sociale la nivel european (Social
Monitoring and Reporting in Europe), care oferă informații de bază despre activitățile de
monitorizare și raportare la nivel național și supranațional.

Mai mult, dat fiind faptul că instituția se ocupă de studiul avansat în domeniul științelor sociale,
și ținând cont de faptul că unul dintre obiectivele proiectului „Starea Națiunii” este acela de a
aduna date despre percepția publică referitoare la anumite aspecte ale vieții, vizita la GESIS este
foarte importantă în acest context. GESIS poate oferi exemple de bună practică în domeniul
cercetării empirice și poate oferi un plus de valoarea proiectului, tocmai prin faptul că folosirea
unor instrumente validate de această instituție ar putea reprezenta un tip de argument al
autorității la nivelul proiectului.

Mai multe detalii despre GESIS aici

