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1. Introducere

Universităţile se străduiesc din ce in ce mai mult 
să işi consolideze angajamentul public faţă de 
oraşul în care se află, faţă de economia locală 
şi faţă de societate, prin cercetare si activităţi 
asociate învăţământului superior, pentru a avea 
un imapct real asupra comunităților locale și 
pentru a îmbunătăți relevanța învăţământului 
superior în societate.
 
Misiunea parteneriatului proiectului UNIBILITY 
este promovarea responsabilităţii sociale 
a universităţilor (RSU) europene şi a altor 
instituţii de învăţământ superior care încearcă 
să integreze responsabilitatea socială atât în 
politicile interne şi structurile guvernamentale, 
cât şi în activităţile externe desfăşurate 
împreună cu actorii locali şi cu grupurile ţintă.
Credem că universităţile reprezintă factori 
motivanţi şi agenţi responsabili pentru 
bunăstarea societăţii, pentru creştere şi inovare, 
ca o consecinţă a cercetării si educaţiei la nivel 
de excelenţă. RSU înseamnă atât angajament 
şi implicare în cadrul universităţilor, cât şi 
cunoaşterea nevoilor actorilor externi (parteneri 
de afaceri, ONG-uri regionale, asociaţii, 
politicieni, etc.). În acest manual de bune practici 
veţi găsi o colecţie de exemple despre cum se 
poate implementa responsabilitatea socială 

în universităţi, privind atât politicile interne 
pentru a acţiona responsabil din punct de 
vedere social, cât şi practici externe referitoare la 
angajamentul public, la transferul de cunoştinţe 
şi cooperarea cu actorii locali. Schimbul de 
experienţe şi de bune practici inovative între 
universităţi contribuie la o mai bună înţelegere 
a importanţei responsabilităţii sociale a 
instituţiilor de învăţământ superior, dar, de 
asemenea, oferă o perspectivă relevantă pentru 
planificarea activităţilor responsabile din punct 
de vedere social.
Prin acest manual, dorim să oferim managerilor 
universităţilor, cercetătorilor, departamentelor 
de marketing, studenţilor, consilierilor şi 
nu numai, o perspectivă practică pentru 
implementarea responsabilităţii sociale, prin 
exemple de succes, şi să contribuim la transferul 
de bune practici în alte ţări şi universităţi 
europene. Manualul cuprinde 20 de exemple în 
domeniul RSU colectate din şase ţări europene, 
grupate după cinci criterii principale:

1) Cercetare, predare, suport pentru învăţare
2) Angajament public
3) Guvernanţă
4) Sustenabilitatea mediului şi a societăţii
5) Practici corecte

Toate cazurile de bună practică sunt însoţite 
de materiale interactive, precum fotografii si 
materiale video. Exemplele pot fi transferate 
direct către alte universităţi, dacă condițiile 
prealabile pentru punerea în aplicare sunt 
în vigoare, în timp ce altele pot fi ajustate şi 
adaptate contextului universitar propriu, cu 
schimbări minore, în concordanţă cu nevoile 
specifice.

Proiectul UNIBILITY (2015-2017), coordonat 
de Universitatea din Viena (Austria), este unul 
dintre proiectele-pionier europene referitoare 
la responsabilitatea socială activă. Proiectul 
este co-finanţat prin Programul Erasmus+ 
(Parteneriate strategice, Acţiunea-cheie 2).
Sperăm că proiectul UNIBILITY va reuşi să 
convingă universităţile şi alte instituţii de 
învăţământ superior din Europa, precum 
şi actorii publici, privaţi, guvernamentali, 
neguvernamentali şi întreprinderile să încerce 
o cooperare activă unii cu alţii.
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Orice universitate, publică sau privată, işi 
poate explora întreaga gamă de ţeluri privind 
învățământul superior și impactul acestora 
asupra societății. La nivel practic, majoritatea 
universităților europene par conștiente 
într-o anumită măsură de importanța 
responsabilității lor sociale interne și externe și 
o bună parte dintre ele dezvoltă acțiuni pentru 
a face din acest lucru o prioritate, nu numai în 
ceea ce privește politica, dar, de asemenea, în 
practica de zi cu zi . Atunci când universitățile 
sunt privite ca organizații în cadrul societății, 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(à RSI) poată fi aplicată acestora (à USR).

La nivelul instituțiilor de învățământ superior 
europene, Responsabilitatea Socială a 

Universității (RSU) poate fi întâlnită sub diverse 
denumiri, cum ar fi : responsabilitate socială, 
dimensiune socială, a treia misiune, cooperarea 
dintre universități și întreprinderi, angajament 
civic, legătura cu mediul socio-economic 
ş.a. Vom folosi termenul “RSU” pentru aceste 
practici și în cadrul acestui termen aplicăm 
cinci criterii: 

1)  Cercetare, predare, suport pentru învățare, 
2)  Angajament public, 
3) Guvernanţă, 
4)  Sustenabilitatea mediului și a societăţii și 
5)  Practici corecte.

Aceste cinci criterii au fost definite pe baza 
proiectului EU-USR (2011-2013), care a 

2. Ce este RSU și cum 
 poate fi explicată?
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reprezentat punctul de plecare pentru proiectul 
UNIBILITY (2015-2017), extinzând abordarea 
anterioară. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi 
http://www.eu-usr.eu/.

http://www.eu-usr.eu/


3. Clasificarea RSU
Credem că atunci cand se vorbeşte despre acţiunile de 
responsabilitate socială ale universităţilor, este necesară 
o categorizare, pentru a diviza conceptul de RSU în paşi 
practici şi îndrumări pentru cei care îl aplică.



“Activitățile academice esențiale ale instituției 
sunt susținute de valorile și principiile 
responsabilității sociale.” *

Pentru a se asigura de acest lucru, 
instituția: *
 
1  Garantează libertatea academică a 
  personalului și a studenţilor săi.  
2  Lărgește și diversifică accesul la educaţie 
  în cadrul angajamentului susţinerii 
  conceptului învăţării pe tot 
  parcursul vieţii  
3  Administrează în mod transparent 
  și echitabil procesul de admitere a 
  studenţilor, utilizând criterii explicite 
  privind deciziile de selecţie și oferind 
  feedback formativ candidaţilor respinși.  
4  Se asigură că fondurile publice obţinute 
  pentru susţinerea procesului de instruire 
  și taxele incasate de la studenţi sunt 
  utilizate în scopurile pentru care au 
  fost obţinute.  

5  Pretinde ca programele de studii să 
  includă cercetarea etică, responsabilă 
  din punct de vedere social, și ca 
  absolvenţii să fie capabili să judece și 
  să ia decizii pe bază de dovezi, să  aibă 
  simţ civic activ și capacitate de 
  inserţie profesională.  
6  Adoptă o abordare a procesului de 
  instruire centrată pe student, oferă 
  sprijin studenţilor, asigurându-se că 
  evaluarea și feedback-ul se folosesc 
  pentru a promova învăţărea.  
7  Facilitează învăţarea colaborativă și 
  independentă care transcende sala de 
  clasă și învăţarea în comunitate.  

3.1 Cercetare, predare, suport pentru învăţare
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8  Permite colaborarea internaţională 
  și sprijină mobilitatea transnaţională a 
  studenţilor și a personalului.  
9  Aplică protocoalele etice pentru 
  cercetare, predare și activităţi conexe.  

*  From: Martin, Brian, University Social responsibility: A Common European Reference Framework, p. 11, www.eu-usr.eu.



Instituţia colaborează cu organizaţiile publice sau 
ale societăţii civile şi cu decidenţii politici pentru a 
promova activităţi comune.

Instituţia:

1  Facilitează dialogul dintre comunitatea 
  de cercetare, public și decidenţii 
  politici pentru a conecta cercetarea la 
  problemele din ‘lumea reală’.  
2  Își îmbunătăţește contribuţia la 
  dezvoltarea societăţii prin accesul liber 
  la rezultatele cercetărilor și prin 
  activităţile de angajare publică.
3  Promovează cooperarea dintre 
  universităţi şi organizaţiile publice sau 
  ale societăţii civile în domeniile social 
  sau cultural, teatru, muzică şi sport.

3. 2 Angajament public
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4  Promovează cooperarea dintre 
  universităţi şi partenerii de afaceri 
  sau industriali în cee ace priveşte 
  cercetarea.
5  Permite cooperarea între cercetători 
  şi decidenţii politici, de exemplu 
  prin cercetări ştiinţifice politice, 
  consultanţă politică şi consigliere, 
  sprijin în elaborarea şi adoptarea 
  legilor şi formarea grupurilor politice 
  de lucru.

*  From: Martin, Brian, University Social responsibility: A Common European Reference Framework, p. 11, www.eu-usr.eu.



“Principiile responsabilității sociale sunt respectate în 
cadrul politicii, strategiei, procedurilor și proceselor 
instituționale. Ele se fac simțite la toate nivelurile, ca 
elemente integrante ale răspunderii conducerii instituţiei 
și ale implicării actorilor interesați.” *

Instituţia:  *

1  Încurajează o cultură a responsabilităţii 
  sociale cu înalte standarde etice și 
  profesionale și cu protocoale clare 
  pentru a evita conflictul de interese.  
2  Recunoaște în mod formal sindicatele 
  personalului și ale studenţilor și 
  le implică pe acestea ca parteneri 
  în administrare și în luarea deciziilor, 
  asigurându-le reprezentarea în 
  Consiliu (sau un organism echivalent) și 
  în comitetele sale de consultare.  
3  Se asigură că responsabilitatea socială 
  este privită ca obligaţie esenţială, 
  asumată de Consiliul de administraţie 
  și Senat, și că performanţa instituţiei 
  în domeniul responsabilităţii sociale 
  este punctul central al raportului anual 
  de evaluare.  

4  Asigură evaluarea riscului și a impactului 
  tuturor activităţilor, asigurând respectarea 
  legii, a standardelor și a normelor 
  relevante.  
5  Efectuează investiţii și achiziţii bazate pe 
  etică și responsabile din punct de vedere 
  social, asigurând raportarea publică 
  completă a criteriilor și deciziilor.
6  Este un vecin responsabil, facilitând 
  dialogul și lucrând în parteneriat cu 
  comunitatea locală și investind în aceasta.
7  Recunoaște iniţiativele în domeniul 
  responsabilităţii sociale ale studenţilor și 
  angajaţilor săi printr-un program intern 
  de recompensare.  

3. 3 Guvernanţa
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8  Participă activ la reţelele relevante de 
  responsabilitate socială.  
9  Raportează cu privire la progresul făcut în 
  atingerea ţintelor privind responsabilitatea 
  socială propuse.
10 Publică rezultatele analizelor interne 
  și externe, ale reclamaţiilor, contestaţiilor 
  academice, precum și sursa și modul de 
  utilizare a tuturor fondurilor.

*  From: Martin, Brian, University Social responsibility: A Common European Reference Framework, p. 11-12, www.eu-usr.eu. 

http://www.eu-usr.eu


“Instituția este dedicată sustenabilității mediului și 
biodiversității în toate aspectele activității sale, inclusiv în 
cele ale utilizării bunurilor, serviciilor și lucrărilor și în cele 
ale evaluării deciziilor. Ia măsurile necesare pentru a se 
asigura că obligațiile sale asumate sunt realizate și.” *

3. 4 Sustenabilitatea mediului și a societăţii

7

Institution takes appropriate action 
to ensure that its commitments 
are realised and: *

1  Se asigură că politicile și practicile sale 
  reduc la minimum orice impact negativ 
  cauzat de activităţile sale sau de lanţul 
  de aprovizionare asupra mediului.
2  Promovează dezvoltarea durabilă.
3  Implementează un program de 
  îmbunătăţire continuă care să permită 
  desfăşurarea activităţilor curente mai 
  curate, sustenabile, ecologice, eficiente 
  din punctul de vedere al resurselor, fără 
  deșeuri, etice, inclusiv în ceea ce 
  privește achiziţiile.
4  Publică rapoarte regulate privind 
  sustenabilitatea mediului, incluzând 
  evaluări de risc și de acţiuni, ce acoperă 
  riscurile privind mediul, riscurile societale 
  și pe cele privind lanţul de aprovizionare.

5  Încurajează utilizarea tehnologiilor 
  ecologice și a materialelor eficiente 
  energetic, reutilizabile și biodegradabile.
6  Practică achiziţiile sustenabile și 
  responsabile din punct de vedere social, 
  publică un cod de conduită etică pentru 
  luarea deciziilor privitoare la achiziţii, 
  care să includă drepturile muncitorilor 
  și principiile comerţului echitabil și 
  promovează responsabilitatea socială și 
  sustenabilitatea ori de câte ori are 
  influenţă asupra lanţului 
  de aprovizionare.

7  Asigură respectul pentru drepturile 
  omului proclamate la nivel internaţional 
  și conformitatea cu acestea, respectarea 
  legii și a cerinţelor internaţionale 
  referitoare la anticorupţie.
8  Se asigură că toate activităţile sale 
  internaţionale promovează dezvoltarea 
  umană și socială și, atunci când este 
  posibil, contribuie la dezbateri asupra 
  problemelor de sărăcie, calitate a vieţii, 
  promovează pacea și rezolvarea 
  conflictelor.

*  From: Martin, Brian, University Social responsibility: A Common European Reference Framework, p. 12, www.eu-usr.eu. 

http://www.eu-usr.eu


“Instituția asigură egalitatea și corectitudinea pentru 
întregul personal, pentru studenți și alte persoane cu care 
interacționează, iar politicile și procedurile sale au menirea 
de a evita discriminarea sau inegalitatea.” *

3. 5 Practici corecte
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Instituţia: *

1  Promovează pluralismul, diversitatea 
  și asigură egalitatea indiferent de vârstă, 
  cultură, etnie, sex sau orientare sexuală.
2  Practică un proces deschis, transparent, 
  corect si echitabil de recrutare și 
  promovare a personalului, utilizând 
  discriminarea pozitivă dacă este cazul, 
  asigurând includerea elementelor 
  de responsabilitate socială în 
  pregătirea personalului.
3  Stabilește, prin negocierea cu sindicatele, 
  protocoale complete de comunicare, 
  consultare și negociere cu angajaţii și 
  le implementează.
4  Promovează sănătatea, siguranţa, 
  bunăstarea fizică, socială și mentală 
  ale personalului și studenţilor, dincolo de 
  cerinţele legale minime.

5  Promovează egalitatea de șanse, 
  garantează salarizarea corectă și condiţii 
  echitabile și acţionează proactiv pentru 
  a evita inegalitatea, prin condiţii de lucru 
  flexibile, oportunităţi de dezvoltare a 
  carierei și de avansare.
6  Se asigură că condiţiile de lucru respectă 
  cel puţin legile naţionale relevante, 
  contractele colective și standardele 
  aplicabile ale Organizaţiei Internaţionale 
  a Muncii și face toate eforturile pentru a 
  evita angajarea în regim temporar a 
  forţei de muncă.
7  Garantează libertatea de asociere și 
  respectă negocierile colective.
8  Are proceduri disciplinare transparente, 
  corecte și echitabile, și se asigură că 
  reclamaţiile și problemele de disciplină 
  sunt tratate repede și în mod corect.

9  Publică posibilele sancţiuni pentru o 
  încălcare dovedită a cerinţelor etice sau 
  corelate eticii, și protejează persoanele 
  care au avertizat asupra unor astfel 
  de fapte.
10 Asigură servicii de sprijin profesional 
  pentru a îndeplini nevoile suplimentare 
  specifice ale studenţilor și ale 
  personalului, care derivă, de exemplu, 
  din invaliditate.
11 Comunică furnizorilor politica sa 
  de achiziţii.

*  From: Martin, Brian, University Social responsibility: A Common European Reference Framework, p. 13, www.eu-usr.eu. 

http://www.eu-usr.eu


4. Compendiu de bune practici 
 īn domeniul RSU



4. 1 Cercetare, predare, suport 
  pentru învăţare
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UNIVERSITATE:  
Universitatea din Porto

PERSOANA DE CONTACT:
 Vítor Silva (coordonator)

WEB LINK:
http://universidadejunior.up.pt/
paginas/english/home

CRITERII RSU

1 Cercetare, Predare, Suport pentru Învăţare
☒   Acces la învăţarea pe tot parcursul vieţii
☒  Implicarea şi dezvoltarea comunităţii
☒ Informare, consiliere şi orientare
☒ Participare la târguri, evenimente locale

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ 

☒   Impact (local/naţional/UE)
☒  Vizibilitate naţională/internatională
☒  Transferabilitate
☒  Practică inovatoare
☒  Fără taxă

Ju
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4. 1. 1

SCURTĂ DESCRIERE

Proiectul  Junior University (Universidade Júnior – U.Jr.) este o şcoală de vară coordonată de 
Universitatea din Porto (Portugalia), având ca obiectiv promovarea cunoaşterii în specializări 
precum ştiinţă, tehnologie, artă, ştiinţe sociale şi sport pentru nivelul gimnazial şi liceal (elevi cu 
vârste cuprinse între 11 şi 17 ani). În acest scop, există câteva programe de învăţare, precum şi 
mici proiecte de cercetare dezvoltate anual de lectorii universităţii şi puse în aplicare de cei care 
se ocupă de monitorizare, în principal studenţi şi absolvenţi. Proiectul Junior University vizează 
mai multe aspecte: orientare vocaţională,  introducere în subiecte sau domenii ştiinţifice, 
promovarea studiilor superioare şi a carierelor bazate pe cunoaştere. Oferă o perspectivă a vieţii 
de zi cu zi a universităţii, deoarece elevilor din şcoli li se oferă posibilitatea să se acomodeze şi 
să cunoască cele 14 facultăţi, precum şi cele câteva centre de cercetare.  Pe lângă acest aspect, 
implicarea în comunitate şi crearea de reţele cu autorităţile municipale permit elevilor cu 
posibilităţi financiare reduse să participe la astfel de programe.

http://universidadejunior.up.pt/paginas/english/home
http://universidadejunior.up.pt/paginas/english/home


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

Proiectul Junior University a fost creat de către 
un prodecan al Universităţii din Porto. Este 
un program amplu care încă de la crearea 
sa, în 2005, primeşte în fiecare vară peste 
5000 de tineri din medii economice şi sociale 
diferite. În 2007 s-a format o echipă mai mare a 
proiectului, incluzând un prodecan, un consiliu 
ştiinţific (cu reprezentanţi din fiecare facultate 
a universităţii, un coordonator şi echipele de 
presă). Jumătate de million de euro buget 
anual provine prin finanţarea Universităţii 
din Porto.

IMPACT

De la crearea programului, în 2005, Junior 
University a primit peste 50.000 de elevi, iar 
în fiecare vară primeşte peste 5.000 de tineri 
din medii sociale diverse, cu statut economic 
diferit. Universitatea incearcă să păstreze 
acest angajament constant, prin stabilirea 
protocoalelor de colaborare cu municipalităţile 
şi prin asigurarea burselor specifice elevilor 
sau prin reducerea taxelor de participare pe 
grup. În 2010, acest program a implicat 44 de 
municipalităţi, cărora universitatea le-a oferit 
40 de locuri gratuite, pe langa oferirea a 50 
de burse şcolare la nivel  national. Evaluarea 
programului a arătat că 1 din 5 studenţi 
ai universităţii din Porto au participat la 
acest program; de asemenea, un număr de 
participanţi la program din diferite regiuni ale 
ţării au ales Universitatea din Porto pentru a-şi 
continua studiile. Evaluarea programului este 
în desfăşurare.

12Junior University

LECŢII ÎNVĂŢATE 

Proiectul Junior University a fost creat in 
2005 ca un program de mare anvergură, care 
primeşte anual peste 5.000 de tineri din medii 
economice şi sociale diverse. Este primul şi cel 
mai mare program de acest fel din Portugalia şi 
unul dintre cele mai mari din Europa. Proiectul 
face parte din European Children’s Universities 
Network – EUCU.NET 
http://eucu.net

%28http://eucu.net/%29.


13Junior University

MATERIALE ŞI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ŢINTĂ

Elevi de gimnaziu şi elevi de liceu 
(între 11 şi 17 ani).

PDF:
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/
dokumenti/paper_the_experience_of_
university_of_Porto.pdf

PDF:
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/
dokumenti/PDF_brochure_Junior_
University.pdf

PDF:
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/
dokumenti/Poster EUCUNET - VNG2.pdf

PDF:
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/
dokumenti/Poster EUCUNET.pdf

PDF:
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/
dokumenti/Universidade_Junior_dossier_
de_apresentacao-copia.pdf

METODE DE IMPLEMENTARE

Proiectul Junior University organizează activităţi săptămânale. Include un program 
general cu elevi de la clasele a 5-a până la a 11-a şi programe de introducere în cercetare 
(pentru elevii avansaţi).  Programul general este organizat in patru subprograme: a) 
Încearcă în vară (clasa a 5-a şi a 6-a; b) Ateliere de vară (clasa a 7-a şi a 8-a), cu activităţi în 
aer liber (vizite de studiu, muncă pe teren, sport…); c) Proiecte de vară (clasa a 9-a până 
la a 11-a) pe teme specifice (Medicină, Biologie, Farmacie, Geologie, Psihologie şi Stiinţele 
Educaţiei, Inginerie, Economie, Drept, Istorie, Filosofie, Literatură, Arte, Arhitectură, Sport); 
d) Şcoala de limbi străine – (clasa a 5-a până la a 11-a) – Engleză, Franceză, Spaniolă, 
Germană, Italiană şi Rusă.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale proiectului Junior University constă în 
capacitatea de implicare atât a studenţilor, cât şi a lectorilor/cercetătorilor. Dezvoltarea 
activităţilor derivă din implicarea voluntară a membrilor din mediul academic, iar 
rezultatul se observă în varietatea temelor abordate. Procesul este iniţat printr-un »apel 
al ideilor« direcţionat către toţi profesorii şi membrii universităţii, iar ulterior programul 
finalizat este prezentat elevilor pe site-ul proiectului. Elevii pot alege dintr-o gamă 
variată de teme. Proiectul Junior University se desfăşoară în iunie (programul general) 
sau septembrie (programele de cercetare). Multe dintre activităţi nu au loc în incinta 
universităţii. Proiectul include şi activităţi care sunt desfăşurate autonom de către 
alte instituţii aflate în parteneriat cu departamente ale universităţii. De exemplu, Casa 
muzicii (care coordonează programe de învăţare a muzicii ce nu există în programa 
universităţii), Institutul Politehnic (fotografie, multimedia şi tehnologii video), Centrul de 
Ştiinţă Visionarium (activităţi de geo-ecologie, geologie criminalistică, bio-combustibili), 
Asociaţia Atractor (matematica) şi CICCOPN – Centrul de Instruire Profesională în Inginerie 
civilă şi Lucrări publice (geologie şi GIS). În plus, majoritatea activităţilor includ muncă 
de teren, ceea ce înseamna că activităţile se desfăşoară în afara oraşului Porto, iar unele 
dintre ele necesită cazare peste noapte. Pentru elevii străini sau pentru aceia care locuiesc 
destul de departe de oraşul Porto, proiectul are un parteneriat cu Ministerul Apărării, prin 
care li se asigură elevilor cazare la un preţ redus.

In 2010, numărul total de monitori ai Junior University era de aproximativ 300, în timp 
ce 110 lectori au trimis propuneri pentru activităţi în cadrul programului. Ca o regulă, 
programul include un monitor responsabil de şapte elevi. Această organizare permite o 
mai bună gestionare a grupului de »juniori«.

http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/paper_the_experience_of_university_of_Porto.pdf
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/paper_the_experience_of_university_of_Porto.pdf
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/PDF_brochure_Junior_University.pdf%20
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/Poster%20EUCUNET%20-%20VNG2.pdf
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/Poster%20EUCUNET%20-%20VNG2.pdf


UNIVERSITATE:
 Universitatea din Viena

CONTACT PERSON: 
Karoline Iber, Manager şi fondator al Chil-
dren’s Office

WEB LINK:
http://kinder.univie.ac.at/de/1.html

CRITERII RSU

1 Cercetare Educaţie, Suport pentru Învăţare
☒  Implicarea şi dezvoltarea comunităţii
☒  Învăţarea la distanţă şi accesul direct la rezultate

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ

☒   Vizibilitate naţională/ internatională
☒  Transferabilitate
☒ Practică inovatoare
☒  Recunoaştere (subvenţii, donaţii)
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4. 1. 2  

SCURTĂ DESCRIERE

Children´s Office este o platformă pentru idei variate şi proiecte aflate la interfaţa dintre 
ştiinţă şi societate. Îşi propune să permită copiilor din diferite medii să experimenteze ştiinţa şi 
cercetarea. Children´s Office implementează proiecte în domeniile tematice:

•  “Cercetare şi comunicare”: proiecte de comunicare ştiinţifică pentru copii, tineri, familii şi 
instituţii pedagogice în cooperare cu cercetători din toate disciplinele (e.g. Vienna Children’s 
University, Children’s University On Tour, Children’s University Research Journal, UniClubPlus, etc.)

•  “Copiii și grija pentru ei”: Children´s Office conduce 5 grupuri de grădiniţă pentru membrii 
Universităţii din Viena (personal academic şi non-academic, dar şi studenţi) şi oferă diferite 
forme de îngrijire (în timpul unor evenimente, în timpul vacanţelor). În plus, Children´s Office 
oferă facilităţi de îngrijire a copilului în concordanţă cu nevoile întreprinderilor şi organizaţiilor.

•  “Compatibilitate şi diversitate”: consiliere şi support practic pentru părinţi şi organizaţii (în 
interiorul sau în afara universităţii), în ceea ce priveşte compatibilitatea dintre viaţa de părinte şi 
viaţa profesională. 

Children´s Office îşi doreşte să faciliteze deschiderea universităţilor faţă de acest proces şi 
să sprijine compatibilitatea dintre viaţa de părinte şi viaţa profesională. Practica este foarte 
importantă în ceea ce priveşte diversitatea şi incluziunea socială. Prin urmare, sunt vizaţi în mod 
special copiii care au acces limitat la universitate. Proiectele inovatoare dau posibilitatea copiilor 
să se angreneze în proiecte ştiintifice şi să intre în contact direct cu cercetătorii.

Children´s Office implementează o multitudine de proiecte care se desfăşoară sub auspiciul 
criteriilor RSU: activează în privinţa centrelor de consiliere, precum şi în domeniul mobilităţii 
educaţionale (de ex., proiectul »Children´s University on tour«). Mai mult, sprijină instituţii şi 
organizaţii care să acţioneze la nivel de conducere mult mai apropiat faţă de ideea de familie. 
Pentru a crea legături cu universităţie şi organizaţiile din afara universităţii, Children´s Office 
cooperează cu câteva organizaţii locale, firme, ONG-uri şi municipalităţi.

Children´s Office acţionează în principal în sfera criteriului Cercetare, Educaţie, Suport pentru 
Învăţare, deoarece:
 - lărgeşte şi diversifică accesul către învăţământ superior;  
 - creează efecte asupra programei universitare (interdependenţe între cercetători/studenţi şi 
  angajamentul faţă de copii şi propriul lor mod de cercetare/învăţare/educaţie);
 - facilitează învăţarea colaborativă pentru copii şi adolescenţi care provin dintr-un mediu 
  educaţional dezavantajat ;
 - facilitează dialogul între comunitatea de cercetare şi public.

http://kinder.univie.ac.at/de/1.html


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

Plecând de la dorinţa de a facilita reconcilierea 
dintre cariera în cercetare şi responsabilităţile 
de îngrijire a copilului, s-a creat un punct 
de contact pentru îngrijirea copilului sub 
denumirea de „Children’s Office“. A fost lansat 
în iunie 2001 la Universitatea din Viena, ca un 
proiect al prorectorului Prof. Univ. Dr. Gabriele 
Moser. Un an mai târziu, Children’s Office a fost 
propus pentru o paletă mai largă de finanţare 
ca un proiect interuniversitar de 3 ani prin 
FSE (Fondul Social European) în colaborare 
cu Ministerul Federal al Educaţiei, Ştiinţei şi 
Culturii şi Universitatea din Viena.  Începând 
din 2006, Children’s Office este o instituţie 
independentă, cu statut de organizaţie non-
profit cu răspundere limitată, în subordinea 
Centrului pentru Inovare al Universităţii din Viena 
(Innovationszentrum Universität Wien GmbH).

Proiectul Vienna Children´s University este 
primul proiect al Children´s Office şi a fost 
conceput ca un proiect de îngrijire a copiilor 
membrilor universităţii pe perioada sărbătorilor. 
Cu toate acestea, încă din primul an, interesul 
publicului a fost destul de ridicat, iar iniţiatorii 
au decis să deschidă porţile pentru toţi 
cei interesaţi. De atunci, Vienna Children´s 
University, precum şi Children´s Office s-au 
dezvoltat an de an, realizând noi proiecte la 
interfaţa dintre ştiinţă şi societate.

Între timp, Children´s Office a devenit o 
organizaţie de tip spin-off a Universităţii din 
Viena şi acţionează ca o companie non-profit 
independentă cu răspundere limitată. Are 47 de 
angajaţi şi în bună măsură se autofinanţează, 
bazându-se pe profit antreprenorial şi pe 
finanţarea din proiecte (la nivel regional, national 
şi internaţional). Universitatea sprijină Children´s 
Office cu resurse pentru personal (poziţia 
directorului general) şi partial cu sprijin financiar 
(pentru grădiniţă).

IMPACT

Proiectul Children’s University se desfăşoară 
în Viena de mai bine de 10 ani. În acest timp, 
programul a ajuns la aproximativ 4.000 
de copii anual si implică peste 5.000 de 
cercetători. Vienna Children´s University este 
este primul şi cel mai curpinzător proiect de 
universitate pentru copii din Austria. Conceptul 
său a contribuit la dezvoltarea de astfel de 
universităţi pentru copii, atât în Austria, cât 
și în străinătate. Children’s Office se află în 
Rețeaua Universităților Europene pentru Copii 
(European Children’s Universities Network, 
EUCU.NET), având obiectivul strategic de a 
facilita cooperarea și schimbul de cunoștințe 
între universitățile pentru copii existente şi cele 
nou apărute. În prezent, activități similare cu 
cele ale proiectului Vienna Children´s University 
au loc în mai bine de 40 de tări din întreaga 
lume. Un număr estimat de 530.000 de copii și 
14.000  oameni de știință participă în fiecare 
an la universităţile pentru copii, dar și la 
programe similare.
Proiectul Children’s University din Viena nu a 
fost evaluat până în prezent.
În fiecare săptămână, în jur de 60 de minori 
refugiați participă la proiectul UniClubPlus. 
Pentru a ajunge la grupul țintă, Children’s Office 
cooperează cu organizațiile de refugiați. În plus, 
mulți membri ai UniClubPlus îşi aduc prietenii la 
întâlnirile săptămânale.

15Children´s Office

LECŢII ÎNVĂŢATE

Activitățile din cadrul Children’s Office sunt 
integrate în “ Planul de Dezvoltare 2020 al 
Universităţii din Viena” (un plan strategic la nivel 
de universitate, care analizează obiectivele 
Universității și indică provocările viitoare ale 
acesteia). Acesta este un semn că Universitatea 
din Viena apreciază activitățile Children’s Office 
și contribuția acestuia la creşterea diversităţii 
și a incluziunii sociale. Cercetatorii implicaţi 
contribuie voluntar la acest proiect.

Lecții învățate:
	 •	 Lectorii	Children’s	Office	sunt	provocați	
  să reflecteze cu privire la metodele lor 
  de predare și la modul ☒n care beneficiaz☒ 
  de evaluarea critică a conceptelor lor 
  didactice. Cercetatorii au recunoscut că 
  provocarea de a armoniza conceptual 
  domeniul lor specific de cercetare cu 
  mintea critică a copiilor a fost un c☒știg 
  pentru ei. Mulţi dintre lectori folosesc un 
  atelier de consiliere în perioada 
  premergătoare proiectului Vienna 
  Children´s University, oferit de 
  Children’s Office.
	 •	 Ca	jucător	inter-universitar,	obiectivul	
  strategic al Children’s Office este 
  de a stimula procesele de deschidere 
  a universităților. Proiecte precum Vienna 
  Children´s University or Children´s 
  University on tour (acest proiect 
  încurajează copiii să interacționeze cu 
  știința și ştiinţele socio-umane din mediul 
  lor direct, de exemplu, în parcuri sau centre 
  de tineret ) sunt exemple foarte bune 
  de succes. Aceste proiecte au o contribuţie 
  considerabilă la obiectivul strategic al 
  majorității universităților de a se asigura că 
  studenţii vor reprezenta o pondere mai 
  diversă/mai mare a populației în viitor.
 



MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE
INTERACTIVE

GRUP ŢINTĂ

Children´s Office îşi doreşte să aducă ştiinţa 
mai aproape de oameni – toate activităţile sunt 
deschise către publicul larg. Totuşi, Children´s 
Office depune un efort substantial să ajungă 
la copii şi adolescenţi din medii dezavantajate 
din punct de vedere educational şi la cei 
care întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte 
accesul în universităţii şi la cercetare. De aceea, 
Children´s Office desfăşoară diferite activităţi în 
cooperare cu diverşi parteneri, ca de exemplu 
munca în stradă, supravegherea parcurilor şi 
centrelor pentru tineri. Stabilirea cooperării cu 
instituţii de cercetare, organizaţii şi întreprinderi 
reprezintă o preocupare constantă a echipei 
Children´s Office.

METODE DE IMPLEMENTARE

Children´s Office coordonează multe proiecte 
în interiorul şi exteriorul universităţii pentru 
a atinge grupul ţintă stabilit. Reprezentative  
pentru gama largă de activităţi desfăşurate sunt 
următoarele doua proiecte:

Proiectul Vienna Children´s University, care  
deschide porţile universităţilor din Viena 
timp de două săptămâni pentru 4000 de 
copii cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani.  Prin 
intermediul a peste 400 de prezentări şi 
ateliere de lucru, copiii câştigă noi perspective 
asupra diferitelor domenii de studiu şi intră în 
contact direct cu cercetătorii și experimentează 
universitatea cu toate aspectele sale: dosarele 
de studii, numărul de înregistrare pentru fiecare 
student, masa de prânz la cantină și în cele din 
urmă ceremonia de absolvire .

Iniţial, în 2003, Vienna Children´s University a 
avut loc numai la Universitatea din Viena , dar 
între  timp  s-au alăturat şi alte universităţi din 
oraş: Universitatea de Medicină, Universitatea 
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de Tehnologie, Universitatea de Resurse 
Naturale și Științe ale Vieții, Universitatea 
de Medicină Veterinară, FH Campus Viena 
și Universitatea de Economie și Afaceri. 
Universităţile implicate furnizează cercetătorilor 
o persoană de contact și birouri plătite 
din fonduri proprii. Children´s Office este 
responsabil de toate aspectele operative ale 
proiectului Viena University Children’s . Acest 
proiect contribuie substanţial la deschiderea 
accesului la universități și generează entuziasm 
pentru cunoștințele academice în rândul 
copiilor. Participarea este gratuită.
Proiectul UniClubPlus, inițiat în octombrie 2015, 
este un răspuns la criza actuală a refugiaților 
și se concentrează asupra minorilor refugiați. 
În timp ce copiii sub vârsta de 15 ani sunt 
ajutaţi să se integreze în școală, adolescenții se 
conftuntă cu provocări ce ţin de continuarea 
educației lor și de integrarea într-o reţea 
socială. Înainte de a-şi părăsi țara de origine, 
mulți dintre ei au avut dorința de a studia. 
UniClubPlus este un proiect al Children’s Office 
şi, în colaborare cu Centrul pentru Formarea 
Profesorilor de la Universitatea din Viena, 
îşi propune să elimine această breşă și să se 
concentreaze pe nevoile minorilor refugiați. 
De două ori pe săptămână, UniClubPlus oferă 
un spațiu deschis (LernClub) pentru întâlniri 
și schimburi de experienţe. Adolescenții au 
posibilitatea de a studia într-o atmosferă 
calmă, pentru a-şi îmbunătăți cunoştinţele de 
limba germană și pentru a-şi urmări interesele 
educaţionale (cum ar fi matematica, fizica, 
etc.). De asemenea, sunt disponibile stații de 
lucru pe calculator. Mai mult decât atât, echipa 
UniClubPlus oferă workshop-uri (ateliere de 
știință, ateliere în domeniul carierei, ateliere de 
dezvoltare personală) și excursii (în interiorul și 
în afara universității). Așa-numiţii StudyBuddys 
(studenți în pregătirea pedagogică de la 
Universitatea din Viena) oferă participanților 
sprijin în toate problemele apărute.

UniClubPlus este finanțat exclusiv prin donații.

	 •	 Children’s	Office	se	vede	ca	un	jucător	la	
  interfața dintre universități și lumea externă 
  şi își propune să construiască punți de 
  legătură între cele două zone și să ofere 
  noi perspective copiilor care provin din 
  medii defavorizate.
	 •	 Centrul	pentru	formarea	profesorilor	de	
  la Universitatea din Viena a integrat 
  proiectul UniClubPlus în programa 
  sa. Studenṭii au posibilitatea de a câștiga 
  experiență practică cu un grup țintă special 
  și cu supraveghere profesională. Acest 
  exemplu arată modul în care activitățile 
  în domeniul RSU pot influența în mod 
  pozitiv misiunile de bază ale universităților 
  (cercetare și predare).
	 •	 Proiectele	cu	o	astfel	de	misiune	deschid	
  uși și favorizează interacțiunea şi 
  comunicarea activă cu economia, 
  societatea, publicul și factorii de decizie. 
  Cercetarea și activităţile didactice 
  beneficiază de legǎtura cu 
  lumea exterioară.
	 •	 Proiectele	în	domeniul	RSU	au	nevoie	de	
  inițiatori care acționează la interfața dintre 
  universități și comunitățile locale. Inițiatorii 
  de proiecte trebuie să fie în măsură 
  să acționeze ca brokeri între culturi 
  organizaṭionale diferite pentru a depǎși 
  bariere lingvistice și de personal.
	 •	 Proiectele	aflate	la	interfața	dintre	științǎ și 
  societate arată relevanța universităților 
  pentru societate. Astfel de proiecte ȋn 
  domeniul RSU sunt necesare pentru a 
  consolida importanța universităților 
  pentru societate.

Children´s Office

VIDEO:
http://kinder.univie.ac.at/en/826.html

http://kinder.univie.ac.at/en/826.html


UNIVERSITATE:  
Universitatea Politenica din București, 
România

PERSOANA DE CONTAC T:
prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu, Manager 
de Proiect

WEB LINK:
www.learningpark.ro

CRITERII USR 

1 Cercetare, predare, suport pentru învățare
☒  Școlarizare și instrucțiuni fără taxe
☒  Învățare colaborativă și independentă
☒  Implicarea și dezvoltarea comunității
☒  Informare, consiliere şi orientare

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ 

☒   Vizibilitate națională/internațională
☒  Transferabilitate
☒  Asigurarea calității
☒  Fără taxă
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4. 1. 3

SCURTĂ DESCRIERE

Platforma ”LearningPark” este rezultatul principal al proiectului ”Competențe științifice și 
abilități practice pentru o carieră de succes”, finanțat din Fondul Social European și coordonat de 
Universitatea Politehnica din București.

Platforma este un portal/centru educațional online care se axează pe un subiect foarte important 
☒n societatea românească și anume scăderea indicatorilor școlari și a procentajului de reușită la 
examenul de bacalaureat. Acest aspect este o problemă importantă și din punctul de vedere al 
calității educaționale a elevilor care se orientează spre sistemul tehnic de învățământ superior. Prin 
acest portal, a fost creat, de asemenea, un serviciu gratuit pentru comunitate prin care aceasta poate 
beneficia de suport educaṭional.
 
Platforma a fost creată cu scopul de a livra materiale educaționale atât în format video, cât și audio, 
și teste online pentru anumite materii (matematică, fizică și chimie). De asemenea, platforma oferă și 
un curs de interes general de antreprenoriat.

În momentul de față există 172 de lecții video disponibile online. Conținutul platformei constă 
în resurse educaționale specifice, modele de exerciții și subiecte de matematică, chimie și fizică. 
Rezolvarea subiectelor științifice este sprijinită de profesorii universitari. Cu excepția secțiunilor 
”Lecții” și ”Teste”, portalul oferă și forum-uri de discuții specifice știinṭifice și generale.
 
În termeni de responsabilitate socială, proiectul prevede deschiderea educației către un nou 
mediu de comunicare, adresând probleme legate de costuri și constrângeri impuse de locaṭie - cu 
alte cuvinte, oferă posibilitatea de studiu fără nevoia de investiție în meditații și fără necesitatea 
deplasării. Acesta reprezintă un pas cu un impact social și economic semnificativ, dat fiind faptul că 
învățământul preuniversitar este o componentǎ slab dezvoltatǎ a educației naționale.
 Această platformă va continua să sprijine creșterea progresului academic, atât pentru grupul țintă, 
cât și pentru studenții care o vor accesa pe viitor. Este foarte probabil ca platforma să se dezvolte în 
următorii ani cu mai multe subiecte din aria curriculară prin intermediul unui viitor proiect.

www.learningpark.ro


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

Platforma ”LearningPark” a fost creată prin 
intermediul unui proiect finanțat din Fondul 
Social European, coordonat de Universitatea 
Politehnica din București, proiect care s-a 
desfășurat pe parcursul a 18 luni, între 04.2014-
10.2015 și a avut ca parteneri un Inspectorat 
Școlar Județean și Alianța Colegiilor Centenare. 

Platforma devenit operaționalǎ în noiembrie 
2014 cu subiecte de matematică, iar ulterior a 
fost actualizatǎ, până la finalizarea proiectului, 
cu subiecte din alte două domenii: chimie și 
fizică, la care s-a adăugat un curs de interes 
general de antreprenoriat.

 
Dezvoltarea platformei și realizarea 
materialelor educaționale au fost suportate din 
fondurile proiectului, bugetul total disponibil 
fiind de aproximativ 1,5 milioane de euro. 
Conținutul lecțiilor a fost elaborat de 10 
profesori din cadrul universității: 3 profesori 
pentru matematică, 3 profesori pentru fizică, 
3 profesori pentru chimie și un profesor 
pentru antreprenoriat.

IMPACT

LearningPark.ro a avut un impact semnificativ 
la nivel național, oferind elevilor oportunitatea 
de a învăța și de a-și îmbunătăți performanța 
școlară în domeniul matematicii, fizicii și 
chimiei. Peste 1.500 de elevi au finalizat 
modulul online de antreprenoriat prin 
intermediul platformei educaționale. Printre 
beneficiile educației antreprenoriale se numără 
și dezvoltarea creativității și a încrederii în sine 
a persoanelor tinere, indiferent de 
activitatea desfășurată.
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Pe toată durata proiectului, portalul a fost 
accesat de 4.000 de elevi din cadrul a 30 
de licee situate în regiunile de dezvoltare 
București-Ilfov și Sud-Muntenia. Analiza 
comparativǎ între testele inițial, intermediar 
și cel final a arătat o anumitǎ îmbunătățire a 
performanței elevilor. Dat fiind profilul celor 30 
de licee implicate, s-a observat existența unor 
niveluri diferite de performanță în 
rândul elevilor.

De la finalizarea proiectului (Octombrie 2015), 
în jur de 1.500 de conturi noi au fost create, 
oferind astfel acces la resursele educaționale 
dezvoltate în cadrul proiectului elevilor din 
toată țara care se pregătesc pentru examenul 
de bacalaureat și pentru admiterea la 
universitățile cu profil tehnic. Acest aspect se 
datorează promovării continue a platformei în 
rândul elevilor de liceele din toată țara.

În plus, profesorii de liceu pot folosi platforma 
drept resursă suplimentară de educație în 
timpul claselor.

Platforma LearningPark nu a fost evaluată până 
în momentul de față.

LECȚII ÎNVĂȚATE

LearningPark este un prototip al educației 
viitoare, creat pentru a oferi noi direcții de 
dezvoltare în educația preuniversitară 
din Romania. Cele mai importante lecții 
învățate sunt:

•	 orice	serviciu,	chiar	dacă	este	gratuit,	trebuie	
 să urmeze aceleași etape de dezvoltare și de 
 calitate ca în sectorul privat;

•	 este	foarte	important	să	oferim	elevilor	un	
 mediu motivant și colaborativ, sprijinindu-i 
 pentru a-și îmbunătăți constant performanța 
 educațională și oferindu-le consiliere pe 
 toată durata acestui proces;

•	 rolul	social	al	instituțiilor	educaționale	este	
 crucial pentru dezvoltarea societății ca întreg 
 și a resurselor umane în special;

•	 indiferent	de	cât	de	dificilă	poate	părea	o	
 astfel de inițiativă, implementarea ei oferă 
 beneficii pentru toate părțile implicate.
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MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă a fost compus din elevii aflați 
în ultimul an de liceu, care se pregăteau 
pentru examenul de bacalaureat și pentru 
examenul de admitere la instituțiile tehnice 
de învățământ superior. Pe toată durata 
proiectului, au fost create 4.000 de conturi 
pentru elevi din 30 de licee. O parte dintre 
aceștia sunt în prezent studenți la diferite 
facultăți din cadrul universității sau au fost 
admiși la alte universități cu profil tehnic 
din străinătate.

METHODS OF IMPLEMENTATION

Înaintea începerii activităților online, toții elevii 
din grupul țintă au beneficiat de consiliere 
educațională și în carieră din partea a 
12 consilieri.

În urma finalizării testelor inițiale, în 
conformitate cu profilul lor școlar și în funcție 
de opțiunea lor de a-și continua studiile la 
universitate, elevilor le-au fost create conturi 
personale pentru a putea accesa platforma. 
Subiectele de interes și momentul accesării 
resurselor educaționale au rămas la latitudinea 
elevilor. Cu toate acestea, toți elevii au accesat 
cursurile de matematică și o parte dintre ei 
cursurile de chimie și fizică. S-a stabilit un 
Top 10 al liceelor și al elevilor din aceste 
licee, plecȃnd de la numǎrul total de puncte 
acumulate în urma rezolvării diferitelor teste.

Au existat trei teste de evaluare care s-au 
desfășurat pe durata a 18 luni. Ȋn urma 
rezultatelor obṭinute s-a realizat o analiză de 
evaluare a cunoștinṭelor, din care a rezultat 
un real progres al elevilor selectați. La finalul 
proiectului, au fost organizate cȃteva vizite ȋn 
cadrul Universitǎṭii Politehnica din Bucureşti, 
pentru a obṭine un feedback direct în întâlniri 
față în față între elevi (în jur de 30-40) și 
profesorii universităţii şi, de asemenea, un 
feedback direct asupra portalului educaṭional 
și pentru a completa activitățile online prin 
ȋntȃlniri faṭǎ-ȋn-faṭǎ cu profesori ai universitǎṭii.

https://drive.google.com/
folderview?id=0B3h5Op_
iFi3ja2ZQc0ktUWxCNmc&usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B_
AEXvbvNacUdG44TDJvYXFzOVU/view

https://drive.google.com/file/d/0B_
AEXvbvNacURWJxeHlRckNudzg/view

https://drive.google.com/folderview%3Fid%3D0B3h5Op_iFi3ja2ZQc0ktUWxCNmc%26usp%3Dsharing
https://drive.google.com/folderview%3Fid%3D0B3h5Op_iFi3ja2ZQc0ktUWxCNmc%26usp%3Dsharing
https://drive.google.com/folderview%3Fid%3D0B3h5Op_iFi3ja2ZQc0ktUWxCNmc%26usp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/0B_AEXvbvNacUdG44TDJvYXFzOVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_AEXvbvNacUdG44TDJvYXFzOVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_AEXvbvNacURWJxeHlRckNudzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B_AEXvbvNacURWJxeHlRckNudzg/view
https://drive.google.com/folderview%3Fid%3D0B3h5Op_iFi3ja2ZQc0ktUWxCNmc%26usp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/0B_AEXvbvNacUdG44TDJvYXFzOVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_AEXvbvNacURWJxeHlRckNudzg/view


UNIVERSITATE:  
 eucen – European University Continuing 
Education Network (Reṭeaua Universitarǎ 
Europeanǎ de Educaṭie Continuǎ)

PERSOANǎ DE CONTAC T:
Carme Royo, Director executiv eucen

WEB LINK:
http://commit.eucen.eu/

USR-CRITERIA 

1 Cercetare, predare, suport pentru învățare
☒  Acces la educaṭia pe tot parcursul vieṭii
☒  Şcolarizare și instrucṭiuni fǎrǎ taxe
☒  Implicarea și dezvoltarea comunitǎṭii
☒  Informare, consiliere şi orientare

ELEMENTS OF GOOD PRACTICE 

☒  Impact (local/naṭional/UE)
☒ Vizibilitate naṭionalǎ/internaṭionalǎ
☒  Transferabilitate
☒  Asigurarea calitǎṭii
☒ Practicǎ inovatoare
☒  Fără taxă
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4. 1. 4

SCURTĀ DESCRIERE

Obiectivul specific al proiectului COMMIT este de a sprijini universitǎṭile ȋn procesul de auto-
evaluare a nivelului de angajament ȋn ceea ce privește dimenisiunea socialǎ, strategiile de 
creștere a acestuia și includerea politicii și practicilor de ȋnvǎṭare pe tot parcursul vieṭii ȋntr-o 
strategie extinsǎ de interacṭiune socialǎ.

Ȋn cadrul proiectului COMMIT, dimensiunea socialǎ a ȋnvǎṭǎrii pe tot parcursul vieṭii a fost 
definitǎ individual și colectiv. La nivel individual, scopul este de a sprijini accesul corect din 
punct de vedere social și succesul pentru studenṭi, pentru cei implicaṭi ȋn activitǎṭi de ȋnvǎṭare 
pe tot parcursul vieṭii și pentru personalul universitar. Dimensiunea colectivǎ presupune 
transferul de cunoștinṭe academice relevante cǎtre societate și sprijinirea celor din interiorul 
și din afara universitǎṭii sǎ construiascǎ și sǎ dezvolte o societate durabilǎ ecologic, social 
și economic.

Acest proces de auto-evaluare poate fi considerat parte a responsabilitǎṭii sociale a 
universitǎṭilor și este din ce ȋn ce mai necesar, deoarece universitǎṭile sunt din ce ȋn ce mai mult 
chemate sǎ ȋși indeplineascǎ misiunea socialǎ.

http://commit.eucen.eu/


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

COMMIT este un proiect finaṭat din fonduri 
UE, desfǎșurat ȋntre 2013-2016 ca rezultat 
al parteneriatului ȋntre eucen – Reṭeaua 
Universitarǎ Europeanǎ de Educaṭie 
Continuǎ și 12 universitǎṭi europene: 
Universitatea Catolicǎ din Louvain (BE), 
Turun Yliopisto (FI), Universitatea Bretagne 
de Vest (FR), Universitatea din Aveiro 
(PT), Universitatea din Stuttgart (DE), 
Universitatea din Dublin (IE), Universitatea 
Bogaziçi (TR), Universitatea de Studii din 
Genova (IT), Panepistimio Ioanninon (GR), 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” 
din Iaşi (RO), Universitatea Rovira i Virgili 
(ES) și Universitatea din Pécs (HU).

Proiectul COMMIT se bazeazǎ pe 
rezultatele unui proiect anterior coordonat 
de eucen – ALUMNE – care a dezvoltat 
trei instrumente de auto-evaluare a 
universitǎṭilor, cu scopul revizuirii strategiei 
de implementare a unui proces exhaustiv 
și coerent de ȋnvǎṭare pe tot parcursul 
vieṭii. Parteneriatul proiectului COMMIT 
este format din 13 instituṭii din cinci tǎri cu 
experienṭǎ din acest punct de vedere: BE, 
FI, FR, ES, IE și șapte ṭǎri cu mai puṭinǎ 
experienṭǎ: RO, DE, DR, HU, IT, PT and TR. 
Șase din cei 13 parteneri au fǎcut parte și 
din proiectul ALUMNE și și-au dezvoltat 
astfel experienṭa anterioarǎ. Avȃnd ȋn 
vedere cǎ partenerii se aflǎ ȋn etape diferite 
de dezvoltare a dimensiunii sociale a 
ȋnvǎṭǎmȃntului superior, se așteaptǎ un 
schimb de experienṭǎ stimulativ din care 
fiecare partener sǎ aibǎ de cȃștigat.
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LECȚII ÎNVĂȚATE

Ȋn cadrul proiectului COMMIT, dimensiunea 
socialǎ a ȋnvǎṭǎrii pe tot parcursul vieṭii a 
fost definitǎ individual și colectiv. La nivel 
individual, scopul este de a sprijini accesul 
corect din punct de vedere social și succesul 
pentru studenṭi, pentru cei implicaṭi ȋn 
activitǎṭi de ȋnvǎṭare pe tot parcursul vieṭii și 
pentru personalul universitar. Dimensiunea 
colectivǎ presupune transferul de cunoștinṭe 
academice relevante cǎtre societate și 
sprijinirea celor din interiorul și din afara 
universitǎṭii sǎ construiascǎ și sǎ dezvolte o 
societate durabilǎ ecologic, social 
și economic.

Aspectul inovator al proiectului COMMIT 
constǎ ȋn abordarea bazatǎ pe ȋnvǎṭarea 
socialǎ, pe ȋnvǎṭarea din experienṭa proprie 
și a altora, inclusiv din greșeli și eșecuri. Este 
o abordare care necesitǎ ȋncredere și ȋn care 
este vorba de ȋnvǎṭare individualǎ, reciprocǎ, 
de echipǎ și colectivǎ, organizaṭionalǎ.

 Ȋn urma acestui proiect a rezultat cǎ auto-
evaluarea și reflecṭia sunt mai eficiente și 
au un impact mai mare dacǎ Rectorul și/
sau Prorectorii le considerǎ un exerciṭiu 
interesant și care meritǎ fǎcut. De aceea 
este important ca organizatorii sǎ ȋncerce 
sǎ creascǎ interesul acestora pentru 
implicarea ȋntr-un astfel de proces. Este 
recomandabil ca instrumentele dezvoltate 
ȋn cadrul proiectului sǎ fie distribuite ȋnainte 
de ȋnceperea procesului propriu-zis, pentru 
a permite participanṭilor sǎ se familiarizeze 
cu ele.
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MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ŢINTĀ

Grupul ṭintǎ principal al proeictului este constituit 
din echipele de management al universitǎṭilor 
(echipele Președintelui/Rectorului), directorii 
departamentelor de Ȋnvǎṭare pe tot Parcursul 
Vieṭii și de Educaṭie Continuǎ, unitǎṭile de servicii 
sociale, decanii facultǎṭilor care au fost direct 
implicaṭi ȋn utilizarea instrumentelor de auto-
evaluare și au participat la vizitele peer-learning. 
Studenṭii reprezentativi au fost, de asemenea, 
incluși ȋn grupul ṭintǎ. 14 persoane au fost 
implicate ȋn fiecare din cele 12 echipe diferite (din 
ȋnstituṭii și ṭǎri diferite), rezultȃnd astfel un total 
de 172 de persoane incluse ȋn ȋntregul proces.

METODE DE IMPLEMENTARE

Metodologia ȋn cadrul proiectului COMMIT a fost implicarea a diferiṭi membri ai 
personalului, de la diverse niveluri manageriale , ȋn fiecare instituṭie partenerǎ, cu scopul 
dezvoltǎrii unui proces de educaṭie organizaṭionalǎ și al reiterǎrii angajamentului privind 
dimensiunea socialǎ a universitǎṭii. Activiǎṭile desfǎșurate au fost o combinaṭie de activitǎṭi 
individuale, de tip peer-learning, colective și de echipǎ, precum și organizaṭionale.

Proiectul a dezvoltate o serie de documente si instrumente utile ȋn procesul de auto-
evaluare a universitǎṭilor ȋn ceea ce privește dimensiunea lor socialǎ.

Lista documentelor pe care universitǎṭile le pot utiliza ȋn procesul de auto-evaluare:
- Strategia de proces: acest instrument ajută instituțiile să inițieze și să implementeze un proces de strategie 
 în ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții și implicarea socială
- Strategia de conținut: acest instrument ajută instituțiile de învățământ superior să înțeleagă conținutul 
 strategic propriu al învățării pe tot parcursul vieții și pentru a promova discuțiile interne cu privire la 
 necesitatea de a se concentra asupra dimensiunii sociale a învățării pe tot parcursul vieții
- Benchmarking sau Carta: acest instrument încurajează instituțiile să evalueze nivelul de punere în aplicare 
 a celor 10 angajamente enumerate în “Carta universităților europene pentru învățarea pe tot parcursul vieții”
- Instrument de monitorizare: acest instrument ajutǎ instituțiile de învățământ superior ȋn monitorizarea 
 nivelului atins și să integreze metode de măsurare a sistemele de gestionare a instituţiei
- Fișa: este un document ȋn care se descrie poziția instituției în ceea ce privește învățarea pe tot 
 parcursul vieții (LLL) și în ceea ce privește dimensiunea socială
- Agenda: se completeazǎ atunci când se planificǎ o activitate
- Raport: se completeazǎ la sfȃrșitul procesului de auto-evaluare. Aceasta va ajuta organizatorii sǎ reflecteze 
 cu privire la datele și feedback-ul colectate și la ce urmeazǎ sa se ȋntreprindǎ (sau ce să recomande 
 universitǎṭii)
- Procedura Pas cu Pas: acest document este destinat organizatorilor și celor care se vor alătura procesului 
 de auto-evaluare. Aceasta explică modul în care funcționează procesul și ordinea în care au loc 
 diferitele etape
- Informații pe scurt: acest document explică pe scurt procesul de auto-evaluare și urmează să fie distribuit 
 celor care se vor alătura acestuia
- Sumar: acest document se distribuie celor care se vor alătura procesului de auto-evaluare, cu o scurtă 
 descriere a proiectului și a rezultatelor sale
- Memento-uri politice: acest document de distribuie celor care se vor alătura procesului de auto-evaluare, 
 cu o scurtă descriere a proiectului și a rezultatelor sale. Acesta enumeră principalele constatări ale proiectului 
 și recomandǎrile pe care consorțiul COMMIT le face factorilor de decizie politică și utilizatorilor 
 acestor materiale
 
Universities interested in using COMMIT tools or have an external support can contact eucen via the email 
address office@eucen.eu stating in the subject “COMMIT consultancy”).

PDF:
COMMIT Executive Summary 

mailto:office%40eucen.eu?subject=
http://www.cvzu-podravje.si/images/stories/dokumenti/PDFji/COMMIT_ExecutiveSummary.pdf%20%20%20%20


UNIVERSITATEA:  
 Universitatea Politehnica din București

PERSOANĂ DE CONTACT: 
Prf. dr. ing. George Darie, Prorector 
Relații Internaționale

WEB LINK:
http://www.polifest.pub.ro/index.html

CRITERII RSU 

1 Cercetare, predare, suport pentru ȋnvățare 
☒   Implicarea și dezvoltarea comunității
☒  Informare, consiliere şi orientare
☒  Participare la târguri, evenimente locale

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ 

☒   Vizibilitate națională/internațională
☒  Transferabilitate
☒  Asigurarea calității
☒  Fără taxă
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4. 1. 5

SCURTĂ DESCRIERE

Evenimentul se organizează anual și adunǎ laolatǎ studenți, facultățile Universitǎṭii Politehnica 
din București (UPB), cât și reprezentanți ai diverșilor angajatori. În cadrul evenimentului, toate 
facultățile UPB își prezintă oferta educațională, împreună cu cele mai importante rezultate de 
cercetare, în timp ce principalii angajatori din România ȋși prezintă activitatea, oferta de locuri 
de muncǎ și oportunitǎṭile privind stagiile de pregǎtire internǎ și de practică.

De asemenea, PoliFEST găzduiește ”Ziua Porților Deschise”, eveniment prin intermediul căruia 
elevii de liceu care doresc să își continue studiile în cadrul Universității Politehnica din București 
au posibilitatea de a se familiariza cu facultățile din universitate și să viziteze facilitǎṭile.

Evenimentul este elementul care face legătura între educația și cercetarea din cadrul UPB și 
noile direcții din mediul socio-economic.

http://www.polifest.pub.ro/index.html


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

Evenimentul este organizat de Universitatea 
Politehnica din București. Resursele financiare 
sunt asigurate de către UPB din fonduri proprii 
și din sponsorizări care provin de la companiile 
participante la eveniment. Prima ediție a 
PoliFEST a avut loc în anul 2012.

IMPACT

PoliFEST este cel mai mare eveniment de acest 
gen din România, care își dorește să continue 
tradiția de a menține legătura și cooperarea 
dintre cea mai mare universitate tehnică din 
România și mediul socio-economic, reprezentat 
de angajatori de top. Bazându-se pe prestigiul 
Universității Politehnica din București și pe 
oferta sa educațională și în conformitate cu 
cerințele de pe piața muncii, acest eveniment 
anual are ca principal scop facilitarea legăturii 
dintre studenți și mediul socio-economic cu 
finalitatea inserării studenților pe piața muncii 
și cu scopul de a crea un parteneriat pe termen 
lung între cercetare și educație.

În fiecare an, pe parcursul a trei zile, se 
înregistrează un număr mare de participanți la 
eveniment: în jur de 10.000 de studenți, câteva 
sute de elevi (însotiți de profesori și părinți) și 
aproximatix 25 de companii importante 
pe piața muncii în domeniul ingineriei și 
noilor tehnologii.

Impactul național de care se bucură PoliFEST 
atrage companii noi în fiecare an, care doresc 
să-și facă cunoscută oferta de locuri de 
muncă și stagii interne în rândul studenților. 
Interesul pentru eveniment vine atât din 
rândul studenților și al elevilor, cât și din 
partea angajatorilor. Anul acesta (2016), în 
urma evenimentului a fost creată o bază de 
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LECȚII ÎNVĂȚATE

Pentru cei mai mulți studenți, evenimentul 
oferă un prim contact real cu mediul socio-
economic- ei primesc informaṭii despre 
condițiile de angajare și competențele 
necesare pentru locurile de muncǎ care îi 
interesează, despre structura marilor companii, 
asteptările și posibilitățile pe care le au pentru 
a face un prim pas spre integrarea lor pe o 
piațǎ a muncii performantǎ. Acesta este un 
avantaj imens pentru studenții universității și, 
din acest motiv, aceștia încearcă să valorifice 
această oportunitate la cote maxime.

În fiecare an, Universitatea Politehnica din 
București valorificǎ experiența din cadrul 
târgului de job-uri cu scopul de a îmbunătăți 
organizarea PoliFEST de la an la an. Intenția 
universității este aceea de a transforma 
PoliFEST într-un brand recunoscut atât la nivel 
național, cât și internațional.

date cu toate CV-urile studenților interesați, 
iar angajatorii participanți au posibilitatea de 
a accesa aceastǎ bazǎ de date, cu scopul de a 
obține un impact dincolo de cele trei zile 
ale evenimentului.

Evenimentul PoliFEST nu este evaluat încă.
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MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ȚINTĂ

Principalul grup țintă este format din studenții 
universității și angajatori ai marilor companii. Al 
doilea grup țintă este format din elevii de liceu 
și părinții acestora și principalele institute care 
promoveazǎ cultura și limbile strǎine (Institutul 
Francez, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes 
și Institutul Goethe).

METODE DE IMPLEMENTARE

Evenimentul este organizat sub forma unui 
târg de job-uri, cu standuri pentru participanṭi: 
facultăți și anumite departamente/centre de 
cercetare din cadrul facultăților, angajatorii 
(companiile) și institutele culturale, în paralel 
desfășurându-se conferințe și workshop-uri 
organizate pe diferite teme.

Universitatea asigură toată logistica necesară 
pentru conferințele susținute de companii, 
workshop-uri, prezentările din deschiderea 
evenimentului, demonstrațiile practice și 
materialele video de promovare.

Oferta educațională a facultăților din cadrul 
Universității Politehnica din București este 
prezentată prin intermediul stand-urilor cu 
ajutorul studenților voluntari. De asemenea, 
elevii de liceu care participă la eveniment au 
posibilitatea de a lua parte și la orele de curs 
din cadrul universității, în funcție de domeniul 
de interes.

În același timp, se desfășoară o serie de 
workshop-uri de dezvoltare personală, 
branding personal sau ȋntocmirea unui CV.

VIDEO Polifest,
http://www.polifest.pub.ro/polifest.mp4

http://www.polifest.pub.ro/polifest.mp4
http://www.polifest.pub.ro/polifest.mp4


UNIVERSITATE:  
 Universitatea din Porto

PERSOANĂ DE CONTACT: 
Dr Sofia Veiga, Director Departament

WEB LINK:
http://info.fep.up.pt

CRITERII RSU 

1 Cercetare, predare, suport pentru învățare
☒  Acces la educație pe tot parcursul vieții
☒  Învățarea colaborativă și independentă
☒  Colaborare internațională și mobilitate pentru 
  studenți și angajați
☒  Implicarea și dezvoltarea comunității
☒  Informare, consiliere şi orientare
☒  Participare la târguri, evenimente locale

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ

☒  Impact (local/național/EU)
☒  Vizibilitate națională/internațională
☒  Transferabilitate
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4. 1. 6

SCURTĂ DESCRIERE

Serviciul de Relaţii externe şi Integrare Academică (SEREIA) este subordonat Consiliului Executiv 
al Facultații de Economie din cadrul Universității din Porto (FEP) și are ca scop întărirea relațiilor 
cu întreprinderile, cu instituţiile sociale, politice și economice, stabilirea de parteneriate şi 
protocoale cu instituții/companii, consolidarea sentimentului de apartenență și conexiune între 
FEP și generațiile de absolvenți, facilitarea integrării profesionale a absolvenților universității, 
facilitarea integrării academice a studenților, stimularea bunăstării psihosociale a studenților și 
promovarea în rândul acestora a dezvoltării abilităților personale și sociale necesare pentru a 
deveni profesioniști de marcă.

Activitatea SEREIA este descrisă de directorul departamentului ca fiind una extrem de 
diversificată și având o paletă largă de acţiuni promovate. Serviciul asigură studenţilor sprijin pe 
tot parcursul vieții, deoarece procesul  începe de la școala generală şi continuă prin intermediul 
învățământul superior și după absolvire, ca foşti absolvenţi.

Departamenul este împărțit în patru unități: 1. Consiliere și Orientare în Carieră; 2. Alumni și 
Relația cu Ȋntreprinderile; 3. Viitori studenţi; 4. Academia de aptitudini.

Specificul fiecărei unități este descris mai jos.

http://info.fep.up.pt


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

SEREIA s-a înfiinţat în 1999. Variatele sale 
activităţi au fost solicitate de diferite părți 
interesate. Ideea principală, așa cum spune 
directorul departamentului, este de a fi atenți 
la nevoi. Există, fără îndoială, o indiscutabilă 
lipsă a resurselor, care vine pe fondul situației la 
nivel naţional.

IMPACT

SEREIA desfăşoară o paletă largă de activităţi, 
prin numărul de evenimente, participanți 
per eveniment, număr de ambasadori foşti 
absolvenţi, FEP-ians în lume, numărul de 
parteneriate pe termen lung, protocoale 
de instruire, școli care participă la fiecare 
eveniment ş.a.m.d. Cu toate acestea, în ceea ce 
privește eficacitatea, practica nu este evaluată 
așa cum ne-am dori, din cauza lipsei de timp. 
SEREIA este foarte apreciată, iar loialitatea 
oamenilor pentru diferite servicii este foarte 
mare. În plus, grupurilor de studenți li se 
recomandă cu tărie să realizeze o analiză de 
impact. Este destul de dificilă întregistrarea 
numărului de participanți, dat fiind numărul 
mare de servicii oferite de centru și, de 
asemenea, din cauza circuitului mare de 
studenți, în mod special din momentul intrării 
în vigoare a sistemului Bologna.
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LECȚII ÎNVĂȚATE 

SEREIA este apreciată foarte bine de 
toată lumea: studenți, absolvenți, consilii 
de conducere ale FEP, profesorii care 
interacționează cu centrul.

Pentru Dr. Sofia Veiga, lecția principală învățată 
este transparența. O altă lecție este intenția. 
Țelurile trebuie să fie definite foarte clar. 
RSU nu poate fi confundată cu «a face bine 
lucrurile», doar pentru vizibilitate. Dr. Sofia 
Veiga dă ca exemplu inițiativa ”Voluntar pentru 
o zi”, a acţiune de consiliere profesională pentru 
voluntariat, pentru că există posibilitatea ca 
un student să nu aibă profilul necesar pentru 
voluntariat, de exemplu.

MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

SEREIA este cunoscută prin intermediul 
diferitelor site-uri web (de ex: Rețeaua FEP 
pentru foştii absolvenți) și prin rețelele de 
socializare, cum ar fi LinkedIn și Facebook.

GRUP ȚINTĂ

Urmărind activitatea SEREIA în timp, unitatea 
”Viitori studenţi” reprezintă primul contact 
cu FEP-ul. Această unitate are ca obiective 
întărirea relației cu școlile primare și secundare, 
primirea studenților cu potențial ridicat și 
facilitarea integrării academice a viitorilor 
studenți. Principalele activități ale unității 
sunt: i) organizarea ”Zilei porţilor deschise”, un 
eveniment important în cadrul căruia participă 
diferite grupuri dintr-un număr semnificativ 
de școli, în general 20-25. Această inițiativă are 
ca scop prezentarea Facultății de Economie 

elevilor din licee, fie prin activităţi educaționale, 
fie prin activități extracurriculare, de exemplu 
prin cele de informare și recreere (de exemplu, 
o ”vânătoare de diplome” cu scopul de a 
descoperi FEP). În jur de 1400 de voluntari 
participă la organizarea și primirea fiecărei 
echipe din fiecare școală. În același timp, există 
și o întâlnire cu profesorii, pentru că ei au un 
rol foarte important în ghidarea elevilor în 
timpul ”Zilei Porţilor Deschise”; (ii) participarea 
la târgurile de îndrumare profesională; (iii) 
primirea vizitatorilor din licee; (iv) vizite în licee 
pentru prezentarea Facultății de Economie; (v) 
furnizarea sesiunilor informative către elevi; 
(vi) participarea la prezentarea Universității din 
Porto, precum şi promovarea a două proiecte 
ale Universității Juniorilor (Junior University): 
unul este destinat claselor a VII-a și a VII-a, 
care este ”vânătoarea de comori la FEP”, iar 
celălalt - ”o săptămâna la FEP” - este destinat 
claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, în cadrul căruia 
se desfășoară diferite activități: oportunități 
în carieră, vizitarea diferitelor instituții 
(Spitalul CUF, Banca Portugaliei, Hotelul 
Intercontinental, Sonae, etc.)

Din momentul în care studenții sunt admiși la 
Facultatea de Economie, ”Centrul de Consiliere 
și Orientare în Carieră” își intră în atribuțiuni, 
acesta având următoarele scopuri: (i) facilitarea 
integrării academice a studenților, (ii) 
facilitarea integrării profesionale a studenților/
absolvenților și (iii) promovarea succesului 
academic. Pentru acest lucru, centrul asigură: 
(i) consiliere psihologică și orientare în carieră, 
servicii confidențiale, (ii) sprijin pentru studenții 
cu nevoi educaționale speciale, (iii) sprijin 
pentru (in)succesul academic, (iv) consiliere 
în domeniul management-ului carierei, (v) 
serviciul de mentoring care este oferit elevilor 
de către foşti absolvenţi și (vi) sprijin oferit 
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studenților din programele internaționale, 
cum ar fi International Master QTEM - Tehnici 
Cantitative pentru Economie și Management 
și programe de master în cotutelă: Programul 
de masterat în domeniul managementuluig 
în colaborare cu Scoala de Afaceri Kedge 
(Kedge Business School) și Programul 
de masterat în domeniul finanțelorh, în 
colaborare cu Universitatea Kozminskii. În 
ceea ce privește integrarea academică, potrivit 
afirmațiilor Dr. Sofia Veiga, este importantă 
primirea instituţională susținută de asociațiile 
studenților și de comisiile de ritualuri 
de inițiere.

”Academia de aptitudini” (Skills Academy) 
s-a înfiinţat acum cinci ani. Prin intermediul 
instruirii din timpul claselor și prin 
implementarea proiectului ”Invăţăm 
practicând”, această unitate urmărește 
dezvoltarea aşa-numitelor aptitudini soft 
în rândul studenților, precum cetățenie și 
responsabilitate socială. Principalele activități 
ale ”Academiei de aptitudini” sunt: (i) cursuri de 
instruire de scurtă durată pentru dezvoltarea 
personală și socială a studenților și pregătirea 
acestora pentru procesul de recrutare și 
pentru tranziția către piața muncii (de ex. 
cum se întocmeşte un CV, pregătirea pentru 
procesul de recrutare, cum să te prezinți, auto-
cunoaștere etc); (ii) management și suport 
oferit diferitelor grupuri de studenți care sunt 
înscrişi la ”Academia de aptitudini”; (iii) sfaturi 
oferite grupelor de studenți; (iv) mediere 
între grupurile de studenți și (v) crearea unei 
baze de date a studenţilor talentaţi din cadrul 
FESj.k În ultimii cinci ani și în completarea 
grupurilor existente anterior (AEFEP, AIESEC, 
FEP Junior Consulting, Share, Tunas și Choirs), 
alte șase grupuri de studenți au fost create 
prin intermediul ”Skills Academy”: , EXUPl, 
FEP Finance Club, FEP First Connectionm, FEP 
International Case Teamn, StartUp BUZZo 
și FEP Management Clubp. Exemplul EXUP 

(Experience Upgrade Program) trebuie 
subliniat. Acest grup a apărut în 2003 ca un 
grup de voluntari (GEV - Grupo de Estudantes 
Voluntários- Grupul Studenților Voluntari). 
La înființarea sa, GEV era un grup de studenți 
interesați de colaborare în cadrul diferitelor 
activități din cadrul FEP, adresate fie către 
publicul intern FEP, fie către publicul extern, 
la care se apela pentru sprijini, ocazional, 
organizarea de evenimente.

EXUP este împărțit în cinci departamente: 
”Civic Action” este unul dintre ele. Acest 
departament a dezvoltat proiecte precum 
”Consultoria a ONG’s” [consultanță pentru 
ONG-uri]r, “Dia do Voluntário” [Ziua 
Voluntariatului]s, “Feira da Saúde” [Târgul 
pentru Sănătate]t, Simple Acts (Acțiuni de 
Solidaritate)u, “Voluntário por 1 dia” [Voluntar 
pentru o zi]v, Host Me (Suport pentru 
Mobilitățile Internaționale)w. Există însă şi 
alte exemple, precum FEP Finance Club, 
care oferă comunității ”Programul de 
Alfabetizare Financiară”.

În cele din urmă, departamentul ”Alumni 
și Relația cu Companiile ”y se axează pe: (i) 
consolidarea relațiilor cu entitățile externe și cu 
foştii absolvenţi FEP, (ii) stabilirea de parteneriate 
cu diferite companii și instituții, (iii) sprijină 
selecția profesioniștilor din domeniul economic 
și de management, (iv) facilitează medierea 
dintre angajatori și absolvenți, (v) consolidează 
sentimentul de apartență la FEP al foştilor 
absolvenți și (vi) promovează implicarea lor în 
viața şi iniţiativele facultății.
Dr. Sofia Veiga afirmă că acești absolvenți sunt 
cei mai buni ambasadori în rândul angajatorilor 
și cei mai buni parteneri, deoarece aceștia 
sprijină SEREIA în procesul de recrutare, în 
stagiile interne, parteneriate, sponsorizări, 
participarea la seminariile FEP, prezentarea 
de studii de caz, implicarea în activități 
extracurriculare (ex. competiții, provocări), 

mentorat și participarea la evenimente de 
networking cu studenții (ex. întâlniri pe teme 
de finanțe, Cariere FEP).

METODE DE IMPLEMENTARE

Exemplele sunt prezentate mai sus.



UNIVERSITATEA:  
 Universitatea din Dublin

PERSOANE DE CONTACT:
Ms. Christine O’Kelly, coordonatorul proiectu-
lui Age Friendly; Dr. Trudy Corrigan, Directorul 
Centrului pentru Educaţie Intergenerațională

WEB LINK:
https://www4.dcu.ie/agefriendly/index.shtml; 
https://www.facebook.com/DCU.ILP; 
https://intergenerationallearningdcu.
wordpress.com/

REFERENCES: 
http://eprints.teachingandlearning.ie/2062/1/
Corrigan%20et%20al%202013.pdf

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/
03601277.2013.844039

CRITERII USR 

1 Cercetare, predare, suport pentru învățare
☒  Acces la educație pe tot parcursul vieții

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ

☒  Impact (local/național/EU)
☒  Vizibilitate națională/internațională
☒  Transferabilitate
☒  Asigurarea calității
☒  Practică inovatoare
☒  Fără taxă
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4. 1. 7

SCURTĂ DESCRIERE

Programul ”Educaţie Intergenerațională” (ILP) face parte dintr-o inițiatitivă mai largă a 
Universității din Dublin (DCU) și anume ”Age Friendly University”. Programul corespunde 
criteriului Cercetare, predare, suport pentru învățare.

Creşterea accesului la educație

Încă de la început, DCU s-a axat pe sporirea accesului la educația superioară, iar acesta 
include îmbunătățirea calității vieții membrilor mai vârstnici ai comunității prin intermediul 
programelor educaționale inovatoare, agenda de cercetare, dezvoltarea curriculum-ului, 
educație online, activități ce privesc bunăstarea și sănătatea, programe culturale și de artă, 
oportunități de implicare civică.

Exemple pentru modele inovative de practică

Programul ” Educaţie Intergenerațională” (ILP) este un model inovativ de practică dezvoltat 
de DCU, realizat cu scopul de a valorifica contribuția deosebită pe care persoanele mai în 
vârstă o pot aduce învăţământului superior. Este o inițiativă al cărui scop este dezvoltarea 
practicilor pedagogice de educaţie intergenerațională și care a fost promovată ca o comunitate 
educaţională atât în campusul universitar, cât și în mediul online. 

Obiectivele programului ”Educaţie Intergenerațională”

Intenția generală este aceea de a implica persoanele mai în vârstă din comunitate în 
programele de predare, învățare și cercetare ale DCU, în asociere cu studenții și angajații mai 
tineri. Modelul a fost creat pentru a sprijini schimbul reciproc de cunoștințe, competențe și 
abilități între generații. În legătură cu acest aspect, scopul general este schimbarea atitudinilor 
negative faţă de persoanele mai în vârstă, care adesea apar din cauza lipsei de oportunități 
pentru persoanele din generaţii diferite de a se întâlni în contexte de învățare formale 
sau informale.

https://www4.dcu.ie/agefriendly/index.shtml
https://www.facebook.com/DCU.ILP
https://intergenerationallearningdcu.wordpress.com/
https://intergenerationallearningdcu.wordpress.com/
http://eprints.teachingandlearning.ie/2062/1/Corrigan%2520et%2520al%25202013.pdf%20
http://eprints.teachingandlearning.ie/2062/1/Corrigan%2520et%2520al%25202013.pdf%20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03601277.2013.844039
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03601277.2013.844039


UNIVERSITATEA PROMOTOARE 
(and department)

Prim-ministrul Irlandei, Enda Kenny, 
cel care a lansat iniţiativa ”Age Friendly 
University” pe 9 noiembrie 2012, spunea: 
”Prin intermediul acestei inițiative, DCU 
și-a asumat rolul de leader în pregătirea 
societății pentru multitudinea de 
provocări în ceea ce privește îmbătrânirea 
demografică. Inițiativa va încuraja în mod 
activ persoanele mai în vârstă să se îndrepte 
spre instituția noastră de învățământ 
superior și să se implice în conturarea 
programelor universității. Activitățile ”age 
friendly” sunt în acelaşi timp relevante și 
corect ţintite spre promovarea calității vieții 
persoanelor mai în vârstă din jurul nostru. 
Este cu adevărat o inițiativă de pionierat”.

În 2014, continuând munca Prof. Slowey și 
a grupului său de lucru, a fost desemnat un 
coordonator al iniţiativei „Age-friendly”, Dna. 
Christine O’Kelly și a fost stabilită echipa de 
implementare a inițiativei, condusă de Dl. 
Trevor Holmes, Vice Presedinte al Afacerilor 
Strategice Externe. Echipa reprezintă șase 
piloni ai universității: Cercetare și inovare; 
Predare şi învăţare; Invăţarea pe tot parcursul 
vieţii; Educaţie intergenerațională; Cariere şi 
Afaceri în partea a doua a vieţii; Angajament 
civic. Programul ”Educaţie intergenerațională” 
al DCU face parte din Școala de Stiinţe ale 
Educaţiei. Din 2008 au fost angajate persoane 
mai în vârstă din comunitate şi studenți DCU 
într-un proces comun de predare - învățare 
în mediul universitar. Programul a debutat cu 
un număr mic de clase, sâmbăta dimineaţa, în 
timpul cărora persoanelor mai în vârstă li s-au 
alăturat studenți voluntari ai DCU pentru a 
deprinde elemente generale în domeniul TIC şi 
a evoluat treptat, prin implicare și dialog.

IMPACT

Din 2008, peste 3.000 de persoane mai în vârstă 
au devenit studenți part-time în cadrul DCU 
datorită participării la programul ”Educaţie 
Intergenerațională” (ILP). Programul le oferă 
oportunitatea de a se implica în activități 
de predare, învățare și cercetare în cadrul 
campusului DCU și, de asemenea, posibilitatea 
de a întâlni studenți mai tineri.

Nevoile, cunoștințele, competențele și 
abilitățile studenților mai în vârstă sunt 
esenţiale în experiența de învățare în timpul 
perioadei petrecute în cadrul campusului. 
Prin intermediul unor module, de exemplu 
”Introducere Legislativă și Administrație”, 
”Introducere în ştiinţă”, ”Introducere în Media 
Socială”, ”Introducere în Lifewriting / Scrierea 
memoriilor”, studenților mai în vârstă le 
este oferită posibilitatea de a se întâlni cu 
angajați ai universității care să le prezinte 
cercetările realizate de către aceștia, într-o 
zi şi la o oră convenabile studentului mai 
în vârstă. Programul ILP asigură un forum 
pentru profesorii universităţii cu scopul de 
a-și dezvolta cercetările cu ajutorul unui grup 
larg de studenți mai în vârstă. Cursurile sunt 
de obicei într-un format de tip prelegere și 
dialog și mulți angajați au punctat asupra 
experienței valoroase de învățare pentru ei, în 
timp ce studenții mai în vârstă au avut tendința 
de a fi extrem de vocali, punând accentul pe 
experiența de viață și pe modul în care au 
aplicat conceptele teoretice și de filozofie în 
propria experiență de viață.

Studenții mai în vârstă au vorbit despre 
beneficiile întâlnirilor cu studenții mai tineri 
din străinătate, care au contribuit la extinderea 
perspectivei lor asupra înțelegerii culturale a 
țărilor pe care nu au avut posibilitatea să 
le viziteze.
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LECȚII ÎNVĂȚATE

Oferirea oportunității persoanelor mai în 
vârstă de a fi activi din punct de vedere 
mental și implicarea acestora în activităţi 
specifice educației superioare a reprezentat 
una dintre cele mai importante lecții învățate. 
Cercetarea desfășurată cu studenții mai 
în vârstă a confirmat faptul că aceștia au 
apreciat oportunitatea de a se menține activi 
din punct de vedere mental, de a se angaja 
în demersul de a deveni studenți în cadrul 
ILP și de a se implica în oportunitățile de 
învățare oferite. O bună parte a persoanelor 
mai în vârstă au reflectat asupra beneficiilor 
menținerii unei minţi active prin intermediul 
angajamentului lor în noile oportunități de 
învățare oferite prin intermediul participării 
la programul ILP. Studenții mai tineri au 
reflectat asupra beneficiilor expunerii lor la 
o experientă interculturală nouă, obținută 
datorită întâlnirilor cu studenții mai în vârstă 
din campus.

A existat multă bunăvoință și implicare în 
cadrul programului între angajații și studenții 
comunităţii DCU. De exemplu, mulți angajați 
s-au oferit voluntari pentru a dedica o parte din 
timpul lor împărtășirii cercetărilor desfășurate 
de către ei sau pentru a preda. O parte dintre 
facultăți au oferit credite studenților care au 
dorit să se implice în cadrul programului.

Schimbul de cunoștințe și prieteniile legate au 
ajutat la depăşirea ideilor preconcepute despre 
înaintarea în vârstă și, în plus, au contribuit 
la valorificarea cunoștințelor, competențelor, 
expertizei și abilităților fiecărei părți implicate.
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MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ȚINTĂ

ONG-uri, persoane în vârstă din comunitate, 
parteneri de afaceri și familii, studenții din 
cadrul facultății care au invitat persoanele 
mai în vârstă din familie să devină studenți 
part-time ai DCU.

METODE DE IMPLEMENTARE

Universitatea din Dublin a devenit prima 
instituție de învăţământ superior care 
a adoptat conceptul și principiile unei 
universității de tip ”Age Friendly” în 2012 și s-a 
angajat să conducă și să evidențieze rolul pe 
care universităţile îl pot juca prin răspunsul 
lor la provocările și oportunitățile asociate cu 
îmbătrânirea demografică în secolul 21. 

Community of Learning as a theoretical 
framework for intergenerational 
engagement in higher education

Cadrul teoretic general care a dus la 
introducerea programului ”Educaţie 
Intergenerațională” la DCU a vizat crearea unei 
comunităţi educaţionale (Mc Millan&Chavis, 
1986 and Lave & Wenger, 1991), în care atât 
studenții mai în vârstă, cât şi cei tineri să 
aibă reciproc beneficii învățând împreună. 
Cadrul teoretic s-a bazat pe conceptul 
de creație conștientă a unei comunități 
intergeneraționale de educaţie în 
învățământul superior.

Acest lucru a fost confirmat prin intermediul 
cercetărilor recente din care rezultă că 
pentru a fi sănătos și într-o stare generală 
bună, stimularea cognitivă şi implicarea 
socială reprezintă elemente esenţiale. Cu 
toate acestea, puține oportunități sunt 
oferite în învățământul superior persoanelor 
mai în vârstă de a-şi transfera cunoștințele, 
competențele și abilitățile studenților. În plus, 
programul ILP a fost dezvoltat pentru a oferi 
posibilitatea studenților tineri de a învăța din 
experiența de viață a studenților mai în vârstă, 
din punct de vedere personal sau profesional. 
Scopul a fost de a oferi oportunități de învățare 
din experiența profesională și personală 
a persoanelor mai în vârstă din cadrul 
comunității. Sunt incluse module introductive 
pentru alfabetizarea digitală și media socială. 

În cadrul acestei experiențe, studenții au fost 
invitați să împărtășească din cunoștințele lor 
din aria abilităților de comunicare prin învățare 
reciprocă împreună cu studenții mai în vârstă. 
Dialogul a fost facilitat pentru ambele grupe 
de studenți și prin intermediul întâlnirilor din 
pauzele de cafea sau ceai.

Rezultatele cercetării demonstrează că acest 
proces nu numai că a facilitat angajamentul 
intergenerațional, dar, de asemenea, a încurajat 
angajamentul intercultural, contribuind în 
acest mod și la depăşirea barierelor legate de 
vârstă și generații care au existat înainte ca 
cele două grupuri să aibă posibilitatea de a se 
întâlni și de a învăța unul de la celălalt.

LINK:
http://dcu.ie/agefriendly/links_
resources.shtml

LINK:
https://ec.europa.eu/epale/en/
blog/intergenerational-learning-it-
happens-all-time

LINK:
https://drive.google.com/open?
id=0B2B6AvyFyRHreV96bkR2NEFTeDQ

LINK:
http://dcu.ie/agefriendly/
afu_taste.shtml

VIDEO:
https://vimeo.com/82348214

http://dcu.ie/agefriendly/links_resources.shtml
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/intergenerational-learning-it-happens-all-time
https://drive.google.com/open%3F%20id%3D0B2B6AvyFyRHreV96bkR2NEFTeDQ
http://dcu.ie/agefriendly/%20afu_taste.shtml
https://vimeo.com/82348214
http://dcu.ie/agefriendly/links_resources.shtml
http://dcu.ie/agefriendly/links_resources.shtml
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/intergenerational-learning-it-happens-all-time
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/intergenerational-learning-it-happens-all-time
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/intergenerational-learning-it-happens-all-time
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B2B6AvyFyRHreV96bkR2NEFTeDQ
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B2B6AvyFyRHreV96bkR2NEFTeDQ
http://dcu.ie/agefriendly/afu_taste.shtml
http://dcu.ie/agefriendly/afu_taste.shtml
https://vimeo.com/82348214


UNIVERSITATEA: 
Universitatea Publică din Ptuj

PERSOANĂ DE CONTACT:
Mojca Volk, Director general

WEB LINK:
http://tvu.acs.si/gradivo/

CRITERII RSU 

1 Cercetare, predare, suport pentru învățare
☒  Acces la educație pe tot parcursul vieții
☒  Implicarea şi dezvoltarea comunității
☒  Participare la târguri, evenimente locale
☒  Educație ”la distanță” și acces liber la rezultate

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ 

☒  Impact (local/național/EU)
☒  Asigurarea calității
☒  Fără taxă
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SCURTĂ DESCRIERE

Săptămâna de învățare pe tot parcursul vieții (LLW) este un proiect de promovare în 
domeniul educației din Slovenia. Evenimentul este organizat în colaborare cu sute de instituții, 
grupuri și persoane din toată țara, dar și din afara granițelor ei. Este un eveniment anual care se 
axează pe promovarea învățării pe tot parcursul vieţii (lifelong learning), pe integrarea tuturor 
locuitorilor din mediul local în activitățile noastre, prezentarea programelor educaționale și 
informarea publicului despre oferta noastră educațională și despre ofertele educaționale ale 
altor instituții. În plus, LLW reprezintă pentru multe persoane o oportunitate rar oferită de a-și 
prezenta activitățile creative și realizările în mediul local.
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UNIVERSITATEA PROMOTOARE 
(and department)

Prima ediție a evenimentului LLW a debutat 
în luna octombrie a anului 1999 la inițiativa 
Centrului de Educație pentru Adulți din 
Slovenia. Ca exemplu, a fost folosit modelul 
britanic ”Săptămâna de învățare pentru 
adulți” (ALW).

LLW a fost organizat ca un răspuns la inițiativa 
Parlamentului European și cea a Consiliului 
Europei, care au declarat anul 1996 drept ”Anul 
învățării pe tot parcursul vieţii”.

Sponsorii LLW au fost Guvernul Republicii 
Slovenia, Ministerul Muncii, Familiei, Afacerilor 
Sociale și Oportunităților Egale, Ministerul 
Educației, Științei și Sportului, comunitățile 
locale, de afaceri și furnizorii serviciilor pentru 
LLW, editori etc.

Sponsorii evenimentului sprijină 
implementarea proiectului și diseminarea 
informațiilor în toate aspectele. LLW reprezintă 
pentru ei oportunitatea de a se implica în 
activităţi de responsabilitate socială și, de 
asemenea, posibilitatea de a informa publicul 
despre activitățile desfăşurate în acest sens.

IMPACT

Numărul de evenimente, participanți și 
publicații media cresc de la an la an. Nu au 
existat nici un fel de rezultate negative în urma 
acestui eveniment. În 1996 am început cu 500 
de evenimente, iar în 2013 erau deja un număr 
de 9.400 de evenimente.

LECȚII ÎNVĂȚATE

Pentru că suntem conștienți de 
responsabilitatea socială față de comunitățile 
locale și de mediu, în fiecare an luăm parte 
la toate ”Săptămânile de învățare pe tot 
parcursul vieții” din Slovenia. Răspândim ideea 
de învățare pe tot parcursul vieţii, prezentăm 
oportunități și evenimente pentru oameni, în 
cadrul cărora aceștia pot învăța diferite lucruri 
și prin care se evidenţiază responsabilitatea 
autorităților locale de a dezvolta un mediu 
stimulant de învățare pentru toată lumea.
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Prima ediție a evenimentului ”Săptămâna de învățare pe tot parcursul vieții” a avut loc în anul 1996, 
ceea ce înseamnă că anul acesta se desfăşoară a 21-a ediție.
Evaluarea acestui proiect arată un progres uriaș pentru toți indicatorii:

Număr de: 1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013

furnizori  74 500 381 841 881 1.095 1.288
evenimente 500 1.900 3.685 5.470 6.482 7.852 9.440
publicații media 163 820 1.033 1.227 1.457 1.780 2.168
vizitatori  10.000 40.000 44.898 134.000 149.000 153.000 159.000



MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ȚINTĂ

”Săptămâna de învățare pe tot parcursul vieții” 
vizează toți locuitorii din mediul local, persoane 
de toate vârstele și cu niveluri diferite de educație, 
care au o varietate de interese și nevoi. În timpul 
acestei săptămâni, ușile noastre sunt deschise 
tuturor persoanelor care în alte condiții nu ar 
apela la noi. Cei mai importanți reprezentanți ai 
evenimentului LLW sunt universitățile, atât cele 
publice, cât și cele private.

De asemenea, în acest eveniment sunt implicate și 
organizațiile culturale, economice, administrative, 
universități pentru adulţi, școli primare, grădinițe, 
librării, cercuri de studiu, școli de muzică, școli de 
dans, muzee, organizații culturale, departamente 
și unități ale centrelor sociale pentru angajare, 
departamente pentru energie și agricultură, 
centre de dezvoltare, antreprenori, sindicate, 
camere de comerţ și asociații, organizații pentru 
sănătate și multe altele.

METODE DE IMPLEMENTARE

În cadrul săptămânii LLW se desfășoară 
următoarele activități:
1. Prezentarea programelor educaționale: 
Universitățile, cluburile și asociațiile, 
librăriile și alte organizații culturale 
iși prezintă programul educațional și 
proiectele, prelegeri, prezentări practice, 
expoziții. Aceste prezentări sunt realizate 
în librării, cluburi de carte, centre pentru 
sănătate, mall-uri, vitrine, tarabe publicitare, 
în piețe.
 
2. Evenimente care permit participarea 
activă a vizitatorilor:
Este vorba despre workshop-uri de educație în 
domeniul informaticii, workshop-uri creative 
pentru vârstnici și copii, teste practice despre 
cunoștinte și teste de abilități, discuții în limbi 
străine, grupuri de discuții organizate, mese 
rotunde, prelegeri referitoare la piaţa locurilor 
de muncă, antreprenoriat, workshop-uri 
creative de realizare a obiectelor din ceramică, 
pictură pe sticlă, mătase, dantelă, sculptură, 
workshop-uri de muzică etc.

3. Alte evenimente:
Ceremonia de deschidere a evenimentului 
LLW, inaugurarea spațiilor noi de învățare, 
evenimente culturale și sociale, prezentări 
de carte și de publicații, evenimente literare, 
concerte, întâlnirea cu muzica și cuvintele, 
spectacole de teatru şi film, spectacole de 
păpuși, oferirea de premii, conferințe de 
presă, întâlniri de club, catering, excursii, 
excursii cu ghid, competiții, evenimente 
sportive, jocuri de fotbal, evenimentul final 
LLW și altele.
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VIDEO:
https://www.youtube.com/
watch?v=YAQLVnmckV8PDF

PDF:
http://www.cvzu-podravje.si/images/
stories/dokumenti/PDFji/PROGRAM-LLW.pdf

http://www.cvzu-podravje.si/images/stories/dokumenti/PDFji/PROGRAM-LLW.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYAQLVnmckV8PDF


UNIVERSITATEA:  
 Universitatea Publică din Ptuj

PERSOANA DE CONTACT:
Mojca Volk, Director General

WEB LINK:
http://www.cvzu-podravje.si/

CRITERII RSU 

1 Cercetare, predare, suport pentru învățare
☒   Acces la educație pe tot parcursul vieții
☒  Taxă de școlarizare și instrucțiuni gratuite
☒  Informare, consiliere şi orientare

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ

☒  Impact (local/național/EU)
☒ Vizibilitate națională/internațională
☒ Asigurarea Calității
☒ Fără taxă
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SCURTĂ DESCRIERE

Scopul proiectului, coordonat de Universitatea Publică din Ptuj, a fost crearea de reţele între 
organizațiile educaționale regionale care desfășoară activități de informare și consiliere, diferite 
tipuri de programe de învățare pe tot parcursul vieţii și învățare independentă organizată. 
Împreună cu CVŽU Podravje (Centrele pentru învățare pe tot parcursul vieţii din Podravje) 
s-a dorit creșterea accesului la învățarea pe tot parcursul vieţii prin oferirea de informații și 
consiliere asupra variatelor opțiuni și oportunități de educație și consiliere în carieră. Scopul 
proiectului a fost acela de a permite și de a asigura fiecărui individ posibilitatea de a învăța pe 
cont propriu gratuit, oferind suport TIC, acces la noile tehnologii și informații, pe cât posibil mai 
aproape de locuinṭă și de a-l motiva pentru dezvoltarea personală și profesională.

Proiectul ”Centre pentru ȋnvăṭare pe tot parcursul vieţii din Podravje” a obținut rezultate 
remarcabile în ceea ce privește dobândirea de cunoștințe informale.

Principalele obiective ale proiectului “CVŽU” sunt:

	 •		 Implicarea	localnicilor	într-o	varietate	de	forme	de	învățare	și	educație	pe	tot	
  parcursul vieţii,
 
	 •	 Conectarea	studenților,	mentorilor,	voluntarilor	și	profesorilor	cu	localnicii	participanți,	pe		
  baza activităților de învățare pe tot parcursul vieţii non-formală,

	 •	 Creșterea	ratei	de	angajabilitate	a	populației	și	asigurarea	accesului	la	informații	și	
  consiliere educaţională pentru un cerc larg al populației din regiune,

	 •	 Asigurarea	accesului	și	suportului	(voluntari	și	studenți)	pentru	organizarea	individuală	în	
  procesul de auto-educare, dezvoltarea și asigurarea accesului la forme inovative de 
  învățare (e-learning),

	 •	 Promovarea	învățării	pe	tot	parcursul	vieţii,	armonizarea	nevoilor	utilizatorilor	cu	
  nevoile piaței muncii 35
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UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

Diferite studii au arătat că Slovenia nu a avut 
succes în totalitate în asigurarea condițiilor 
potrivite pentru locuitori în procesul de 
învățare pe tot parcursul vieţii. În mod special, 
categoriile de locuitori excluse din punct de 
vedere social nu au avut acces la educația pe 
tot parcursul vieţii, fapt care poate genera 
condiții sociale și economice și mai rele decât 
cele în care deja se află.

Un studiu internațional desfășurat în 1998 
despre alfabetizarea locuitorilor cu vârste 
cuprinse între 16 și 65 de ani a arătat că 
majoritatea (70%) nu au atins nivelul pe 
care profesioniștii OECD l-au fixat ca fiind 
adecvat din punctul de vedere al mobilității, 
angajabilității și al participării individuale la 
progresul social.

Tipic pentru acest grup țintă a fost faptul că ei 
au șanse minime de a fi incluși în orice fel de 
program educațional sau de instruire.

Proiectul CVŽU a început în 2008 și a durat 
până în 2013. A fost finanțat de Ministerul 
Educației, Științei și Sportului, dar și din Fondul 
Social European pentru o perioadă de cinci ani 
şi în această perioadă educația informală a fost 
accesibilă în mod gratuit participanților.

IMPACT

În perioada 2008 - 2013 am reușit să includem 
participanți din toată regiunea Podravska la 
cursurile de educație informală. În punctele 
noastre de informare (localizate în opt 
regiuni) am reușit să atragem peste 50.400 de 

participanți care au folosit instrumente TIC ȋn 
timpul cursurilor individuale de limbi străine, 
pentru navigarea pe internet și pentru folosirea 
adreselor de e-mail.

Proiectul a avut 2357 de participanți și s-au 
livrat peste 300 de workshop-uri, cursuri, 
evenimente, prelegeri și workshop-uri 
motivaționale. Proiectul a avut rezultate foarte 
bune și a adus multe beneficii economice și 
non-economice directe sau indirecte întregii 
regiuni Podravska. Efectul pozitiv a fost 
observat prin creșterea economică, creșterea 
angajabilității, efectele pozitive asupra calității 
vieții, coeziune socială, condiții de sănătate 
mai bune, o responsabilitate mai mare 
asupra mediului înconjurător, reducerea ratei 
criminalității, un nivel ridicat de cetățenie 
activă, implicarea femeilor în viața activă și, 
de asemenea, a ajutat la creșterea 
incluziunii sociale.
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LECȚII ÎNVĂȚATE

Proiectul ”Centre pentru învățare pe tot 
parcursul vieṭii din Podravska” a obținut 
rezultate remarcabile în dobândirea de 
cunoștințe informale. Învățarea pe tot parcursul 
vieţii este recunoscută în zilele noastre ca un 
instrument important pentru dezvoltarea 
personală și profesională.



GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă al acestui proiect a fost compus 
din locuitori cu vârste cuprinse între 16 și 65 
de ani din Podravje, cu abilități slab dezvoltate 
sau cu educație nefinalizată, cei care au 
abandonat școala, persoane în vârstă sau 
șomeri. Ei au fost puși în legătură cu studenți, 
mentori, voluntari, profesori și experți externi 
în programele de educație non-formală 
organizate de Universitatea Publică din Ptuj, 
astfel încât participanții și studenții să-și poată 
oferi serviciile participanților locali.
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METODE DE IMPLEMENTARE

În sediul principal al Universității Publice din 
Ptuj au fost oferite o gamă largă de cursuri 
gratuite, prelegeri și cursuri motivaționale 
pentru un număr de 2357 de participanți. 
De asemenea, au avut loc workshop-uri de 
informatică pentru începători (pentru adulți 
în vârstă, șomeri, persoane cu handicap, 
femei și pensionari), cursuri avansate de 
informatică, cursuri de limbi străine (germană, 
engleză, spaniolă, chineză, arabă), prelegeri 
și cursuri gratuite de artă, meșteșuguri și 
meșteșuguri creative (pentru persoanele în 
vârstă și pensionari), de asemenea workshop-
uri motivaționale pentru o gamă largă de 
utilizatori (artizani, adulți tineri, persoane 
fără loc de muncă pe termen lung, cei care 
au abandonat studiile, cei care s-au întors 
la școală, participanți din fosta Republică 
Socialistă Federativă Iugoslavia). Grupurile 
țintă vulnerabile din punct de vedere social au 
fost implicare în activitățile de învățare pe tot 
parcursul vieţii. Au fost oferite, de asemenea, 
cursuri și workshop-uri pentru persoanele cu 
probleme mentale (cursuri de informatică și 
limbi străine).
Încheierea oficială a proiectului a avut loc în 
2013 și cu toate că proiectul nu a mai fost 
finanțat de atunci, am reușit să ajungem la un 
acord cu toate organizațiile și să menținem 
centrele de învățare pe tot parcursul vieţii 
(CVŽU) ca puncte de informare (în opt regiuni 
diferite), precum şi accesul la internet și la 
programele educaționale de auto-educare. 
În aceste centre de informare continuăm 
să păstrăm și să întreținem calculatoarele. 
Pe toată perioada în care proiectul nu este 
finanțat, încercăm să accesăm diferite proiecte 
naționale și europene care să continue să 
încurajeze oamenii să participe la acest tip de 
educație informală.

Rezultatele proiectului în perioada 2008-2013
ACTIVITĂȚILE / SCOPURILE PROIECTULUI CVŽU 
(Centre pentru ȋnvățare pe tot parcursul vieṭii)

Numărul de locații din cadrul activităților 
de informare și consiliere în educația 
adulților. Locații: Videm, Markovci, Ormož, 
Destrnik and Kidričevo.

Numărul website-uri/portal-uri proiectate:
•	 Portalul  CVŽU 
 (www.cvzu-podravje.si)
•	 Virtual Portfolio (VP)
-  Website VEM – All in one place

Numărul de participanți la auto-educaṭie și 
locații TVŽU

Numărul de adulți participanți la educație  
(workshop-uri, cursuri, prelegeri)

Numărul de locații (puncte) de învățare 
continuă – TVŽU:
•	 CIPS, Bistra, OOPZ Ptuj, PRJ Halo  
 Cirkulane, Knjižnica Franca Ksavra Meška 
 Ormož, Občine Videm, Kidričevo, 
 Markovci, Majšperk, Destrnik.

2008

831

2194

5

1

97

0

10

2009

1219

2716

5

3

1309

382

10

2010

1258

2932

5

3

1251

902

10

2011

1334

2902

5

3

1289

792

10

2012

1534

2939

5

3

1094

281

10

2013

630

1359

5

3

-

-

5

SUMM

6806

15042

5

3

5040

2357

5

Numărul de participanți la consiliere 
ISIO (Informare și consiliere în 
educația adulților)

Numărul de ore de consiliere ISIO

VIDEO:
https://youtu.be/xNzRWfQSV3w

PDF CVZU ROLLUP:
http://www.cvzu-podravje.si/

PDF:
Final report.pdf

Proiectul a implicat și grupuri țintă 
vulnerabile din punct de vedere social 
(persoane cu probleme de 
sănătate mentală).

MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

www.cvzu-podravje.si
http://www.cvzu-podravje.si/images/stories/dokumenti/PDFji/CVZU_rollup_delavnice.pdf%20%20
http://www.cvzu-podravje.si/images/stories/dokumenti/PDFji/Final_Report_CVZU_Podravje.docx
https://youtu.be/xNzRWfQSV3w
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/Final_report_CVZU.pdf


4. 2 Angajament public



UNIVERSITATEA:  
Universitatea din Viena – Centrul de Studii 
Postuniversitare

PERSOANA DE CONTACT: 
Priv.-Doz. Mag. Dr. Nino Tomaschek and 
Mag. Judith Fritz

WEB LINK:
www.postgraduatecenter.at/unimind

CRITERII RSU

2 Angajament public
☒  Implicarea şi dezvoltarea comunității

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ 

☒  Impact (local/naṭional/EU)
☒  Transferabilitate
☒  Practică inovatoare
☒  Fǎrǎ taxǎ
☒  Recunoaștere (granturi, donații)
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4. 2. 1  

SCURTĂ DESCRIERE

Proiectul ”Universitatea faţă în faţă cu industria” (uniMind) oferă un cadru care ȋncurajeazǎ 
învățarea pe tot parcursul vieții și transferul de cunoștințe ȋntre cercetători și practicieni. 
Proiectul are drept scop stimularea cooperării dintre universități și industrie, antreprenori locali, 
organizații civice şi ONG-uri. Pentru acest scop, Universitatea din Viena furnizează workshop-
uri și prelegeri cercetătorilor, absolvenților, managerilor, angajaților companiilor și diferitelor 
organizații. Practicienii sunt incurajați să intre în dialog cu cercetătorii și să facă schimb de 
experiență pe probleme actuale în știință și practică.

Practica uniMind este necesară într-o societate bazată pe cunoaștere, care solicită o dezbatere 
în ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții și educația continuă. În contextul 
unei creșteri economice limitate (bazate, pȃnǎ acum, preponderent pe resurse naturale), 
cunoștințele și competențele oamenilor sunt din ce ȋn ce mai importante. UniMind contribuie 
la progresul Austriei cǎtre o societate bazată pe cunoaștere, la dezvoltarea economiei și a 
coeziunii sociale. În cooperare cu antreprenorii și organizațiile locale, proiectul își dorește să 
contribuie la dezvoltarea Vienei ca un oraș al educaṭiei si afacerilor.

uniMind corespunde criteriului RSU numărul 1 (Cercetare, predare, suport pentru învățare, 
subcategoria implicarea și dezvoltarea comunitǎṭii), deoarece proiectul:
	 •	 largește	și	diversifică	accesul	la	cercetarea	academică
	 •	 consolidează	implicarea	și	conștientizarea	beneficiilor	învățării	pe	tot	parcursul	vieții	a	
  antreprenorilor locali 
	 •	 oferă	educație	non-formală	pentru	oameni	care	nu	au	studii	academice
	 •	 facilitează	dialogul	între	cercetători	și	public	pentru	a	crește	vizibilitatea	progresului	în	
  cercetare și pentru a raporta cercetările la provocările practicienilor
	 •	 creeazǎ o reṭea socialǎ durabilǎ între Universitatea din Viena (cercetători și absolvenți) și 
  parteneri de afaceri, ONG-uri, organizații civice și factorii de decizie politică 39

www.postgraduatecenter.at/unimind


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

Existǎ o dezbatere ȋndelungatată referitoare la 
stabilirea unei punți de legătură între cercetare 
și practică, în vederea îmbunătățirii cooperării 
și a înțelegerii reciproce în privința problemelor 
presante. Pentru a rezolva această problemă, 
în 2012, proiectul ”Universitatea faṭǎ ȋn faṭǎ cu 
industria (UniMind) a fost înființat de Centrul 
de Studii Postuniversitare al Universității din 
Viena. UniMind își propune să realizeze o reṭea 
solidǎ pentru a ”aduce împreună” cercetătorii 
și practicienii în procesul de inovare. Transferul 
de cunoștințe ȋntre cercetători și practicieni 
presupune beneficii de ambele părți:   

- managerii și angajații companiilor și 
organizațiilor sunt permanent în contact 
cu cele mai recente rezultate în domeniul 
cercetării, ceea ce îi stimulează în viața 
profesională;
- cercetătorii dobȃndesc noi perspective 
asupra provocărilor actuale ale partenerilor 
de afaceri, își concentrează cercetările la 
problemele „lumii reale” și cresc vizibilitatea 
performanțelor în cercetare și găsesc noi 
parteneri în relația universitate – afaceri.
Ȋn plus, Universitatea din Viena își îndeplinește 
activitățile de responsabilitate socială faṭǎ de 
comunitatea locală, oferind acces non – formal 
la rezultatele cercetărilor.

Proiectul este condus de Centrul de Studii 
Postuniversitare (Postgraduate Center) al 
Universității din Viena și a fost înființat de 
Camera Economică a Vienei (2012 - 2016), 
Federația Industriei din Austria – Viena (2012 - 
2016), Ministerul Federal al Științei, Cercetării și 
Economiei (2012 - 2015), Ministerul Federal al 
Agriculturii, Silviculturii, Mediului înconjurător 
și Managementului Apei (2015 - 2016) și 
proiectul ”Creștere în tranziție” (2015 - 2016).

Bugetul proiectului acoperă costurile 
materiale, ale personalului implicat în 
managementul de proiect și taxele pentru 
resursele umane externe.

IMPACT

UniMind găzduiește trei workshop-uri și două 
prelegeri în fiecare an. La fiecare workshop 
participă aproximativ 20 -50 de persoane, iar la 
prelegeri aproximativ 80 de persoane.

La finalul perioadei UniMind, (octombrie-
septembrie în fiecare an) se realizează o 
conferință de concluzii adresată publicului larg 
(cu o discuție de grup sau discurs individual, 
lansare de carte, perspectiva ultimului an și 
previziuni privind evenimentele din următorul 
an). La conferință participă aproximativ 120 de 
persoane. De la începutul proiectului, rețeaua 
uniMind a ajuns la aproape 700 de persoane.

Rezultatele evaluării: din 2015, fiecare 
eveniment UniMind este evaluat utilizând un 
chestionar standardizat. Evaluarea a arǎtat 
cǎ participanții apreciazǎ oprtunitatea de a 
fi informați asupra ultimelor cercetări, pentru 
că acestea le oferǎ un nou impuls în viața 
profesională. De asemenea, proiectul UniMind 
le facilitează și extinderea rețelei profesionale.

LECȚII ÎNVĂȚATE

	 •	 Proiectul	este	foarte	apreciat	de	cercetătorii	
  care au fost implicaṭi in diferite activitǎṭi 
  ale proiectului. Pentru ei, UniMind este o 
  legătură între universitate și lumea 
  din afara acesteia: cercetătorii apreciază 

uniMind

oportunitatea de a-și prezenta rezultatele 
cercetărilor publicului și oportunitatea de a 
construi noi legături cu acesta și cu potențiali 
parteneri. Mai mult decât atât, mulți cercetători 
susṭin importanța deschiderii tuturor 
universităților ȋn acest sens.

	 •	 UniMind	este	un	exemplu	de	inițiativă	care	
  promovează schimbul între persoane care 
  fac parte din diferite arii profesionale și care 
  au și un trecut educational diferit. 
  Experiența a relevat faptul că diversitatea 
  participanților la workshop-uri reprezintă 
  un avantaj.

	 •	 Procesul	de	deschidere	a	universităților	
  depinde de cercetătorii care trebuie 
  să-și adapteze limbajul știinṭific astfel încât 
  să fie înțeles și de persoane care nu au 
  studii academice.

	 •	 Evenimentele	au	o	eficiență	mai	mare	într-
  un cadru interactiv (grupuri de lucru, 
  schimbul de experiență); interactivitatea, 
  ca mod de organizare, este mai eficientă în 
  înțelegerea și aplicarea practică a 
  informațiilor prezentate de către cercetători;

	 •	 Universitatea	din	Viena	s-a	concentrat	pe	
  cercetare și predare mai mult decât pe 
  proiecte de responsabilitate socialǎ; Din 
  acest motiv, proiecte precum UniMind au 
  o valoare mai micǎ decât premiile, 
  granturile, publicațiile sau marile proiecte 
  de cercetare.

40



MATERIALE ŞI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ȚINTĂ

Proiectul este deschis tuturor persoanelor 
interesate: manageri, angajați ai companiilor, 
ONG-uri sau organizții civice, servicii civile, liberi 
profesioniști și absolvenți. Grupul țintă include 
explicit persoane care nu au avut legături cu 
mediul universitar înainte de participarea la 
workshop-uri și prelegeri. Evenimentele sunt 
gratuite și sunt programate după-amiaza 
(workshop-urile) și seara (prelegerile), fiind 
urmate de oportunitatea de socializare 
între participanți.

41uniMind

METODE DE IMPLEMENTARE

În fiecare an, UniMind oferă trei workshop-uri și două 
prelegeri pe teme specifice anului în curs, pentru a conecta 
cercetarea cu practica. Tematicile anilor trecuți au fost 
următoarele: ”Cultura învățării” (2012), ”Încrederea” (2013), 
”Responsabilitatea”(2014) și ”Orașul viitorului” (2015). 
Tematica actuală este ”Societatea în tranziție” (2016). 
Pentru a integra diferite perspective și pentru a avea o 
abordare interdisciplinarǎ, workshop-urile și prelegerile 
sunt susținute de cercetători de la diferite departamente 
și discipline. În timpul workshop-urilor, exemplele practice 
reprezintă o prioritate. Astfel, tematica și conținutul sunt 
aproape de preocupǎrile persoanelor participante.

Paticipanții sunt invitați să facă schimb de experiență 
asupra provocărilor actuale din aria lor profesională, dar și 
din cercetare.

Tematicile anuale sunt abordate, de asemenea, ȋn 
mod știiințific. În acest scop, în fiecare an se publică o 
antologie a contribuțiilor autorilor austrieci și strǎini 
(cercetători și experți în domeniu). Acest fapt contribuie la 
sustenabilitatea transferului de cunoștințe.

Reading material:
Resch, Katharina; Fritz, Judith (2015):  
Zwischen Bekenntnis und Umsetzung. 
Gelebte gesellschaftliche Verantwortung 
von Universitäten am Beispiel von 
University Meets Industry und University 
Meets Public. In: German Association 
for University Continuing and Distance 
Education (ed.). Hochschule und 
Weiterbildung Vol. 2 (2015), pp. 33 - 38

Reading material:
Fritz, Judith; Tomaschek, Nino (2015): Die 
Stadt der Zukunft. Aktuelle Trends und 
zukünftige Herausforderungen. Vol. 4. 
Münster: Waxmann Verlag

Reading material:
Tomaschek, Nino; Streinzer, Andreas 
(2014): Verantwortung. Über das Handeln 
in einer komplexen Welt. Vol. 3. Münster: 
Waxmann Verlag

Reading material:
Hammer, Edith; Tomaschek, Nino (2013): 
Vertrauen. Standpunkte zum sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Handeln. 
Vol. 2. Münster: Waxmann Verlag

Reading material:
Tomaschek, Nino; Hammer, Edith (2012): 
University Meets Industry. Perspektiven 
des gelebten Wissenstransfers offener 
Universitäten. Vol. 1. Münster: 
Waxmann Verlag



UNIVERSITATEA: 
Universitatea din Porto

PERSOANĂ DE CONTACT:
 Maria Clara Martins (coordonator)

WEB LINK:
https://issuu.com/uporto/docs/dossier_
voluntariado_na_u.porto_201

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.
gera_pagina?p_pagina=1014176

CRITERII RSU 

2  Angajament public
☒  Acces la învățarea pe tot parcursul vieții
☒  Taxă de școlarizare și instrucțiuni gratuite
☒  Protocoale etice pentru cercetare și predare

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ 

☒  Impact (local/naṭional/EU)
☒  Vizibilitate naṭională/internațională
☒  Practică inovatoare
☒  Fǎrǎ taxe
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4. 2. 2

SCURTĂ DESCRIERE

Programul de pregătire pentru studenṭi privind voluntariatul este una dintre inițiativele 
Universității din Porto, bazat pe un protocol cu programul  ”Porto pentru viitor” care aparține 
primăriei orașului. Scopul programului este de a combate abandonul școlar în școli generale și 
licee și de a promova continuarea studiilor. 

Studenții din Universitatea din Porto sunt mentori ai elevilor din clasele 5 - 12 ani din cinci 
școli din Porto. Fiecare elev are un mentor care îl ajută să-și dezvolte abilitățile de învățare, îl 
motivează pentru studiu și îl sprijină în luarea deciziilor privind școala și viața personalǎ.

https://issuu.com/uporto/docs/dossier_voluntariado_na_u.porto_201
https://issuu.com/uporto/docs/dossier_voluntariado_na_u.porto_201
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina%3Fp_pagina%3D1014176
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina%3Fp_pagina%3D1014176


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

În 2007, membrii programului primăriei ”Porto 
pentru viitor” au contactat Universitatea din 
Porto în vederea realizării unui parteneriat.
Propunerea a fost de a identifica voluntari 
studenți care doresc să devină mentori pentru 
elevii din două școli. În acest context, la început 
a demarat un proiect – pilot, care a durat 3 
luni și în 2008 programul de voluntariat a fost 
extins pe parcursul unui an.

În 2009 a fost creată o Comisie de Voluntariat 
în cadrul Universității din Porto, comisie 
care a preluat toate inițiativele din sfera 
voluntariatului ale universității și coordonarea 
programului. De atunci, programul de 
voluntariat este activ în cinci școli din Porto.
Ȋn program sunt implicaṭi mai mulṭi parteneri: 
Primăria orașului cu programul ”Porto 
pentru viitorului”, care este coordonat de 
departamentul Educație al primăriei, trei 
universități, printre care și Universitatea din 
Porto și cinci școli.

IMPACT

În 2015, 61 de voluntari/studenți ai Universității 
din Porto au participat la program, fiind 
mentori pentru 64 de elevi cu care au petrecut, 
în total 1215 de ore.

Numărul voluntarilor și al elevilor s-a dublat 
din 2010. În fiecare an, evaluarea programului 
este realizată de mentori, supervizori ai 
școlii și directori. Evaluarea este calitativă, iar 
rezultatele arată că directorii de școli consider☒ 
că programul este eficient și că elevii și-au 
îmbunătățit situația școlară.

43Student Tutoring Volunteering Program

LECȚII ÎNVĂȚATE 

Comisia de Voluntariat a acționat în vederea 
promovării programului încă din 2009. A 
organizat sesiuni de prezentare și a realizat 
publicitate online. O platformă destinată 
programului de voluntariat este în curs de 
dezvoltare - aceasta va permite un mai bun 
management al tuturor activităților. În fiecare 
an, programul de mentorat este evaluat de 
mentori și supervizorii din școli și se propun 
îmbunătățiri. Universitatea din Porto este 
mândră de programul de voluntariat și sperǎ 
sǎ contribuie astfel la un exercițiu de cetǎṭenie 
activǎ și solidaritate alături de studenți.



44Student Tutoring Volunteering Program

MATERIALE ŞI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ȚINTĂ

Elevi din clasele 5 – 12.

METODE DE IMPLEMENTARE

În fiecare școală, directorul identifică elevii care 
ar putea beneficia de programul de mentorat 
și, în același timp, Universitatea din Porto 
adună voluntari cărora li se oferă patru sesiuni 
de training. Toți studenții Universității din Porto 
pot aplica la acest program. Voluntarii întâlnesc 
un supervizor de la școala unde au fost 
repartizaṭi și apoi încep activitatea de mentorat 
pentru elevi.
O dată sau de două ori pe săptămână voluntarii 
petrec 90 de minute cu elevii pentru a-i ajuta 
să-și dezvolte abilitățile de învățare, să-i 
motiveze pentru școală, având rolul de ”amici”. 
Fiecare voluntar are un jurnal în care detaliază 
ce activități a desfășurat cu elevul.

La sfârșitul anului, toți voluntarii se întâlnesc 
cu Comisia de Voluntariat a Universității din 
Porto și cu echipa din proiectul ”Porto pentru 
viitorului” pentru a-și împărtăși experiențele.

Participarea la programul de voluntariat este 
recunoscută de Universitatea din Porto printr-
un certificat care poate servi drept supliment 
la diplomǎ, dacă munca de voluntariat este 
apreciată pozitiv. Universitatea din Porto oferă 
și asigurare pentru toți voluntarii.
 

VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?
v=ellyk1lLlgk&list=UUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ

VIDEO:
https://www.youtube.com/
watch?v=L67WusnAQVo&feature=youtu.be

VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=hMTvC8hK9Fs&list=
PLOOCo3vCljiMUzDUTDImicMvHSu8tdiB1&index=1

https://www.youtube.com/watch%3F%20v%3Dellyk1lLlgk%26list%3DUUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DL67WusnAQVo%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhMTvC8hK9Fs%26list%3D%20PLOOCo3vCljiMUzDUTDImicMvHSu8tdiB1%26index%3D1
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dellyk1lLlgk%26list%3DUUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dellyk1lLlgk%26list%3DUUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhMTvC8hK9Fs%26list%3DPLOOCo3vCljiMUzDUTDImicMvHSu8tdiB1%26index%3D1
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhMTvC8hK9Fs%26list%3DPLOOCo3vCljiMUzDUTDImicMvHSu8tdiB1%26index%3D1


UNIVERSITATEA:
 Universitatea din Barcelona

PERSOANE DE CONTACT:
jmiret@ub.edu  
ividal@ub.edu  and Carme Panchón 
vr-administracio@ub.edu

WEB LINK:
www.

CRITERII USR

2 Angajament public
☒   Implicarea și dezvoltarea comunității

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ 

☒   Impact (local/naṭional/UE)
☒  Transferabilitate
☒  Practică inovatoare
☒  Program de voluntariat
☒  Fǎrǎ taxe
☒  Incluziune socialǎ
☒  Cu ajutorul altor administrații publice
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4. 2. 3

SCURTĂ DESCRIERE

Cartierul Nou Barris este localizat în zona de nord a orașului Barcelona și avea 165.404 de 
locuitori în 2015. Este cartierul cu cel mai mic procent de locuitori care au studii universitare 
(doar 12,4%). În același timp, are cel mai mare procent de populație care nu a frecventat școala 
(7.3%). Nou Barris are, de asemenea, cel mai mare procent de populație șomeră. Din aceste 
motive, este considerat cel mai sărac cartier din Barcelona.

Programul are două scopuri principale:

- managementul caselor sociale închiriate de membrii comunitǎṭii universitare;
- activități educaționale și sociale pentru a îmbunătăți calitatea vieții populaṭiei din trei 
 vecinǎtǎṭi din zona de nord a cartierului Nou Barris.

mailto:jmiret%40ub.edu%20?subject=
mailto:ividal%40ub.edu?subject=
mailto:vr-administracio%40ub.edu?subject=
www.boku.ac.at/humusplattform/boku-mobil/


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

Programul face parte din politica de 
responsabilitate socială a Universității din 
Barcelona și se adresează atât comunității 
universității, cât și societății, în general.

La originea acestui program a fost transferul 
de la Consiliul Local din Barcelona către 
Universitate a unei clădiri cu 40 de 
apartamente și două anexe din cartierul Torre 
Baro, pentru a le ȋnchiria în scop social.

Universitatea din Barcelona suportǎ cheltuielile 
cu managementul clădirii din ”Fundația 
Solidaritates”, care realizează, de asemenea, 
acțiuni sociale și educaționale.

Clădirea este în prezent administrată 
cu sprijinul unei firme de avocatură și al 
unui angajat cu jumătate de normă. Ei au 
responsabilitatea colectǎrii chiriei, a ȋntreṭinerii 
clădirii și a relațiilor cu vecinii, cu organizațiile 
de cartier și cu alte administrații publice.

Veniturile obtinute din chirii sunt folosite 
pentru finanțarea activităților din cartier. 
Chiriile sunt cu 50-60% mai mici decât prețurile 
pieței. Se intenṭioneazǎ ca trei apartamente să 
găzduiască refugiați sosiți din Orientul Mijlociu.

Programul se desfășoară de 2 ani.

IMPACT

Zona de nord a caretierului Nou Barris a fost 
una dintre puținele zone din Barcelona unde 
UB nu a avut o prezență fizică. A fost necesară 
realizarea unui campanii înainte de începerea 
proiectului, care a avut drept scop informarea 
populației din aceastǎ zonǎ despre scopul și 

motivele proiectului pe care UB dorește să-l 
implementeze. Prezența UB prin campanii a 
avut loc în momentul în care populaṭia din 
cartier solicita locuințe și facilități mai bune, 
ȋntr-un climat tensionat cu administrația locală 
(zona Ciutat Meridiana, localizatǎ în zona de 
nord a cartierului Nou Barris, are cel mai mare 
număr de persoane evacuate din locuințe din 
Spania). De aceea, campania a solicitat foarte 
mult efort din parte UB. În prezent, UB este unul 
dintre partenerii sociali din cartier, participând 
activ la dialogul și colaborarea dintre asociațiile 
cartierului și administrația locală. Ca rezultat al 
efortului depus, UB este văzută ca fiind neutră 
și deschisă către colaborare și, în consecință, 
prezența ei este percepută pozitiv de către 
agenții sociali și economici ai zonei de nord.

La nivel economic, programul de angajare 
dezvoltat ȋntr-una din anexe a avut un impact 
pozitiv, pentru că 50 % dintre persoanele care 
au beneficiat de program au fost angajate.

Ȋn plus, prezența celor 32 de persoane ce fac 
parte din comunitatea universității și care 
locuiesc în clǎdire a contribuit la revitalizarea 
economică a zonei.

La nivel social, impactul a fost chiar mai mare. 
Prezența UB este considerată a fi un factor 
de suport în dezvoltarea cartierului. Clădirea 
a devenit spațiul central pentru depunerea 
propunerilor cu scopuri sociale și educaționale 
primite de la alte instituții.

Proiectul a avut un efect multiplicator. 
În prezent, proiectul este parte dintr-un 
proiect mai amplu de intervenție în jurul axei 
teritoriului ce se extinde pe ambele părți ale 
râului Besos. Acest râu marchează granița dintre 
Barcelona și cele 4 orǎșele din zona de nord 
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și de est: Montcada i Reixac, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Adrià del Besòs și Badalona, 
care reprezintǎ zonele cu dificultǎṭi sociale și 
economice ale Ariei Metropolitane a Barcelonei.

Proiectul mai amplu amintit este susținut prin 
prezența fizică a UB în diferite locații și este 
condus de aceeași filozofie a programului de 
intervenție socială în zona de nord a cartierului 
Nou Barris.

LECȚII ÎNVĂȚATE

Acest tip de program a fost văzut întotdeauna 
pozitiv în interiorul universității. Pe de o parte, 
ajută persoanele care fac parte din segmentul 
vulnerabil al universității și pe de altă parte 
demonstrează fǎrǎ echivoc implicarea UB în 
comunitate.

Programul este susținut și de asociațiile de 
cartier, deoarece ajută la întărirea relațiilor 
dintre vecinǎtǎṭile cartierului și o importantă 
instituție din societatea catalană.



MATERIALE ŞI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ȚINTĂ

-   Comunitatea universitară;
- Oamenii care locuiesc în cele trei vecinǎtǎṭi 
 care formează zona de nord a cartierului 
 Nou Barris.
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METODE DE IMPLEMENTARE

La început, opt apartamente au fost utilizate 
pentru cazarea studenților și profesorilor 
pentru o perioadă scurtă de timp (maxim 12 
luni). Apartamentele rămase erau utilizate 
pentru cazarea studenților, a profesorilor și 
a personalului administrativ cu venituri mici, 
a personalului de serviciu din UB (ȋmpreunǎ 
cu familiile lor). Ambele anexe au fost 
folosite pentru a organiza activități sociale și 
educaționale pentru oameni și organizațiile 
de cartier.

În prezent, una din anexe este folositǎ ca 
centru stomatologic (sub autoritatea Spitalului 
Stomatologic al Universității) pentru persoanele 
cu venituri mici, iar a doua anexa gǎzduiește un 
program de angajare și de intervenție socială 
în cartier.

UB organizează și în alte facilitǎṭi din zona 
de nord a caretierului Nou Barris activități, 
conferințe, expoziții cu tematică socială.

O parte dintre resurse au fost transferate către 
asociații și școli din cartier de către UB. De 
exemplu, 20 de calculatoare au fost transferate 
recent către școli, școli speciale și asociații 
din cartier.

VIDEO:
https://youtu.be/5DjhKMsHaY8

https://youtu.be/5DjhKMsHaY8


UNIVERSITATEA:   
 Universitatea din Dublin (DCU)

PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Ronnie Munck and 
Ms. Joanna Ozarowska

WEB LINK:
www.dcu.ie/community

REFERENCES: 
Munck, R. Kelly, U., Ozarowska, J. (2015): 
The Value of Civic Engagement. Dublin: DCU 
in the Community Papers No. 1 March 2015
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SCURTĂ DESCRIERE

“DCU ȋn Comunitate“ este un birou de mobilizare din Ballyum, zona comunității locale unde 
își are sediul Universitatea din Dublin (DCU). Funcționează ca o punte de legătură între 
universitate – angajați, studenți și resurse – și comunitatea locală și regională. Ȋncearcă să 
promoveze dezvoltarea durabilă a comunității și regenerarea socială prin facilitarea unor 
parteneriate reciproc avantajoase între DCU și comunitate, mediul de afaceri și organismele de 
stat. Angajamentul civic al DCU include activități precum: voluntariat al studenților, învățarea 
bazată pe comunitate, implicarea comunității în cercetare și promovarea egalității de șanse în 
ceea ce privește accesul la educația superioarǎ, cu scopul de a încuraja dezvoltarea comunității. 
”DCU în comunitate” este emblema și cea mai tangibilǎ expresie a angajamentului la nivel civic.

Este necesară promovarea în exterior a dezvoltării durabile a comunității la nivel local și 
regional. Acțiunile implică resursele universității și presupun regenerarea socială a zonei locale 
prin educație și învățare pe tot parcursul vieții.

”DCU în comunitate” este necesară și pe plan intern pentru că asistă DCU în îndeplinirea 
angajamentului civic pentru comunitate – atât la nivel intern, cât și naṭional (vezi – Campus 
Engage Charter for Civic and Community Engagement http://www.campusengage.ie/
content/20-presidents-higher-education-sign-charter-civic-and-community-
engagement. 

De asemenea, biroul asistă DCU în îndeplinirea angajamentului strategic de a permite un acces 
extins la educație superioară al persoanelor marginalizate.

www.%20dcu.ie/community
http://www.campusengage.ie/content/20-presidents-higher-education-sign-charter-civic-and-community-engagement.%20
http://www.campusengage.ie/content/20-presidents-higher-education-sign-charter-civic-and-community-engagement.%20
http://www.campusengage.ie/content/20-presidents-higher-education-sign-charter-civic-and-community-engagement.%20


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

”DCU în comunitate” a fost înființat în 2008, 
ca rezultat al parteneriatului dintre Ballyum 
regeneration Ltd. (o companie însărcinată 
cu regenerarea psihică și socială a zonei) și 
strategia de angajament civic a Universității 
din Dublin. ”DCU în comunitate” – regenerarea 
socială prin educație - a fost dezvoltat de 
profesorul DCU – Ronnie Munck. Ideea ”DCU 
în comunitate” este răspunsul pentru nevoia 
de conectare cu comunitatea locală (respectiv 
zona Ballymun, lângă campusul DCU) pentru a 
lărgi accesul și participarea grupurilor care nu 
ar putea accesa nivelul superior de educație. 
Recensămintele irlandeze din 2006 și 2011 au 
ar☒tat că pentru mulți oameni care trăiesc în 
Ballyum, educația secundară este ultimul nivel 
de educație (44% în 2006 și 45% în 2011). ”DCU 
în comunitate” este conectat cu Biroul DCU de 
Angajament Civic.

Spectrul activtăților în care proiectul ”DCU 
în comunitate” este implicat a crescut 
considerabil și include:

	 •		Angajamente	ale	studenților	care	se	
  implică prin voluntariat la nivel regional, 
  local și prin platforme naționale;
 
	 •		Creșterea	accesului	și	participării	
  la educație superioară în grupurile 
  subreprezentate;
 
	 •	 Cercetare	bazată	pe	comunitate,	care	
  impulsionează cercetările universității 
  pentru a sprijini comunitățile 
  dezavantajate.
 
	 •	 Trei	persoane	ale	echipei	sunt	angajate	
  cu normǎ ȋntreagǎ. Managmentul de 
  zi cu zi al centrului este responsabilitatea 
  coordonatorului de program, în cooperare 
  cu furnizori locali de educație. 
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  Supervizarea activităților și a direcțiilor 
  strategice este furnizată de Consiliul 
  Consultativ al «DCU în comunitate» 
  (Uniunea de studenți DCU, școlile și 
  facultățile DCU, autoritățile locale, 
  parteneriate cu companii și organizații de 
  voluntariat). Consiliul Consultativ al DCU se 
  întâlnește de două ori pe an.

LECȚII ÎNVĂȚATE

DCU în comunitate este un element important 
al Planului strategic al DCU 2012 – 2017 
”Transformarea vieților și a societăților”, 
care are ca obiectiv general promovarea 
”implicării active a actorilor și partenerilor 
regionali, naționali și globali” și ”creșterea 
angajamentului faṭǎ de studenții de toate 
vârstele din afara universității, prin activități și 
iniṭiative noi”.

Strategia instituțională trasează direcția 
angajamentului universității pentru 
”incluziunea socială și egalitatea accesului la 
educație” faṭǎ de care DCU în comunitate se 
manifestǎ pregnant.

DCU în comunitate este sub coordonarea 
Biroului DCU pentru Angajament Civic și 
a Vicepreședintelui DCU pentru activități 
externe și afaceri strategice. DCU în comunitate 
se bucură de sprijinul total al DCU Senior 
Management și în mod special al președintelui 
DCU. Echipa DCU (la nivel academic și 
administrativ) este implicată în furnizarea, 
la nivel de comunitate, a unor programme 
de învățare și în dezvoltarea serviciilor de 
voluntariat pentru studenții DCU. Consiliul 
Consultativ al DCU are reprezentare în 
Facultățile DCU și, de asemenea, în unitățile 

și departamentele relevante. În acest sens, 
echipa academică și administrativă are o cale 
bine stabilită de urmat în zona implicării în 
comunitate, într-o manieră organizată 
și structurată.

Experiența din acest proiect ne-a condus către 
multe discuții despre valoarea implicării și cum 
este mai bine să măsurăm și să raportăm acest 
tip de activitate. Reṭeaua irladezǎ a Campus 
Engage a examinat multe dintre propunerile 
ȋn acest sens. Pentru a extinde discuția 
privind măsurarea, recunoașterea și plus 
valoarea adusă de către universități, s-a creat 
o platformă) (http://valueoftheuniversity.org/) 
care stimulează discuțiile nu numai în direcția 
angajamentului civic, ci și în direcția a tot ceea 
ce face sau poate să facă o universitate. Această 
acțiune este numită ”The Value Project”. 
Analiza valorii generate de DCU în comunitate 
în 2012 este de peste 400.000 euro, sumă care 
depășește valoarea bugetului proiectului de 
peste două ori (Munck, Kelly, Ozarowska 2012). 
Aceastǎ sumǎ reprezintǎ valoarea generată 
de DCU în comunitate prin furnizarea de 
programe educaționale și de voluntariat 
pentru studenți.
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MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

Valoarea angajamentului civic în învățământul 
superior: Un studiu de caz irlandez.

Autori: Ronnie Munck, Ursula Kelly, 
Joanna Ozarowska

 PDF:
 https://www.dcu.ie/sites/default/files/ 
 community/pdfs/Value.pdf

Studentvolunteer.ie este un sistem naṭional 
de management al voluntariatului, dezvoltat 
în cooperare cu partenerii Campus Engage, 
Universitatea din Limerick, NUI Galway, 
IT Tallaght, IT Tralee, UCC și TCD, lansat în 
Ianuarie 2016 în cadrul DCU. Are drept scop 
managementul și promovarea contribuției 
masive aduse de DCU și studenți ai altor 
universitǎṭi la comunitatea locală și naṭionaalǎ 
prin activități de voluntariat.

GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă al »DCU în comunitate» include: 
studenți din comunitate/adulți care au revenit 
la școală, cu precădere din zone dezavantajate; 
comunitatea și organizațiile de voluntari din 
DCU, studenți și personalul implicat. Totalul 
membrilor DCU implicați în anul academic 
curent sunt următorii:
•	 Studenți	DCU	implicați:	aprox.	150	–	200;
•	 Facultatea	DCU	și	personal:	50	persoane.

Numărul total al membrilor din comunitate 
care beneficiază de program în anul academic 
prezent:
	 •	Studenți	din	comunitate/care	au	revenit	la	
  școalǎ: aprox. 120 – 130
	 •	Organizații	de	voluntariat:	aprox	15	–	20
	 •	Clienți	ai	serviciilor	de	consiliere	și	
  mentorat : aprox 40 - 50

METODE DE IMPLEMENTARE

1. Extinderea accesului și participării pentru 
adulții marginalizați la învățare:
	 •		consiliere	educaționalǎ gratuită, mentorat și 
  suport pentru studiu, adresat clienților 
  interni și externi (aprox. 200 ore anual) și 
  cursuri de pregătire pentru colegiu 
  acreditate  (2 * 12 saptămâni anual);
	 •	cursuri	acreditate	și	neacreditate	în	aria	
  învățării pe tot parcursul vieții, cursuri de 
  dezvoltare personalǎ și profesională 
  (3-4 anual)
	 •	asistență	individuală	în	completarea	
  cererilor pentru studii superioare și a 
  cererilor de finanțare;
	 •	workshop-uri	în	școli,	centre	pentru	șomeri,	
  grupuri de tineri, parteneriate cu companiile 
  locale și un număr de organizații de 
  voluntariat pentru comunitate.

2. Voluntariat al studenților și activități 
de învățare:
	 •	consultări	regulate	cu	comunitatea	locală,	
  regionalǎ și națională și cu organizațiile de 
  voluntariat din comunitate, pentru a analiza 
  nevoile de voluntariat;
	 •	administrarea	și	managementul	platformelor
  www.studentvolunteer.ie/dcu  - un 
  sistem online de management și promovare 
  a voluntariatului în comunitate, la nivel 
  regional și naṭional și a 
  www.studentvolunteer.ie, scrisori 
  de informare, e-mail și workshop-
  uri pentru programele de studii;  
	 •	cooperarea	cu	echipa	academică	care	
  coordonează module cu componente de  

  ȋnvǎṭare bazate pe comunitate (community 
  based-learning) care au rolul de a asista 
  plasarea studenților în comunitate;
	 •	asistență	în	organizarea	Expoziției		 	
  Voluntarilor DCU (1500 de vizitatori în 2015), 
  precum și sesiuni de instruire și evenimente 
  organizate pentru studenții voluntari;

3. Cercetare bazate pe comunitate / cu 
implicarea comunitǎṭii
	 •	efectuarea	cercetărilor	la	cererea	grupurilor	
  din comunitate și a organizațiilor (sondaje 
  privind securitatea comunității la cererea 
  Poliṭiei Naṭionale a Irlandei, a consilierilor 
  locali și publicarea lor)
	 •	cooperare	strânsă	cu	“DCU	ȋn comunitate” 
  – colectarea expresiilor de interes de la 
  comunitate și organizațiile de voluntari.

4. Activități de legătură cu comunitatea
	 •	dezvoltarea	și	menținerea	parteneriatelor	cu	
  comunitatea locală, regionalǎ și națională și 
  cu grupurile de voluntari;
	 •	construirea	unui	reṭele sociale prin 
  participarea activă și contribuția la comitete 
  locale (Grupul Educațional Ballyum, 
  Compania de Parteneriat a Zonei de nord-
  vest a orașului Dublin, Alianța Civică 
  Ballymun, etc.)

LINK:
http://www.studentvolunteer.ie

LINK:
https://www.facebook.com/
dcuinthecommunity/

https://www.dcu.ie/sites/default/files/community/pdfs/Value.pdf
https://www.dcu.ie/sites/default/files/community/pdfs/Value.pdf
www.studentvolunteer.ie/dcu%20
www.studentvolunteer.ie
http://www.studentvolunteer.ie
https://www.facebook.com/dcuinthecommunity/
https://www.dcu.ie/sites/default/files/community/pdfs/Value.pdf
http://www.studentvolunteer.ie
https://www.facebook.com/dcuinthecommunity/
https://www.facebook.com/dcuinthecommunity/
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IOT%20-%20Izjava%20za%20javnost.pdf 
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SCURTĀ DESCRIERE

IOT este un program de dezvoltare al Universităṭii din Maribor care ȋi aduce laolaltă pe toṭi 
cei care pot contribui la dezvoltarea Sloveniei. Proiectul promovează fluxul de cunoștinṭe, 
competitivitatea și cooperarea, bazȃndu-se pe potenṭialul tinerilor și pe conectarea 
tehnologiilor existente cu cele nou descoperite. IOT este un program al cărui principal obiectiv 
este crearea legăturilor ȋntre universităṭi și organizaṭiile de cercetare, industrie, organizaṭiile de 
spriin al afacerilor și comunităṭile locale, cu ajutorul tehnologiile deschise inovatoare.

IOT este unul din cele două programme de dezvoltare ale Sloveniei, adoptat pe 27.02.2015 la 
Conferinṭa Rectorilor din Slovenia. Cel de-al doilea proiect este Asociaṭia Slovenă de Inovare.

IOT urmează toate liniile directoare și strategiile europene relevante în prezent. IOT se 
bazează pe o strategie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și sprijină politicile privind 
tehnologia “Key Enabling Technologies” (KET), care este o tehnologie cheie pentru promovarea 
competitivității și a creșterii durabile, care abordează provocările societăṭii și dezvoltarea de 
produse inovatoare. Ȋn același timp, urmărește liniile directoare europene privind clădirile 
eficiente din punct de vedere energetic și ale Directivei privind eficiența energetică.
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http://www.um.si/univerza/iot/Documents/IOT%2520-%2520Izjava%2520za%2520javnost.pdf
http://www.um.si/univerza/iot/Documents/IOT%2520-%2520Izjava%2520za%2520javnost.pdf


UNIVERSITATEA PROMOTOARE 
(and department)

Pregătirea proiectului a ȋnceput ȋn anul 2012, cu sprijinul Departamentului de Mediu din 
cadrul Universităṭii din Maribor, Agenṭiei de Dezvoltare din Maribor, Centrului de Cercetare 
Știinṭifică Bistra-Ptuj, Camerei de Comerṭ Styria și Parcului Tehnologic Styria. Partenerii 
economici, municipalităṭile și alte instituṭii de sprijin s-au alăturat proiectului mai tȃrziu.

Ȋn elaborarea proiectului IOT s-a urmărit strategia Europa 2020, care pune accentul pe o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și Programul Orizont 2020. 
În conformitate cu specializarea inteligentă, proiectul este orientat pe conṭinut în domenii 
prioritare ale programului Orizont 2000 - Sănătate, schimbări demografice și bunăstare. 
Acesta conține, de asemenea, aspecte de coeziune și politică regională.

Ȋn cadrul Progamului Operaṭional de 
Implementare a Politicii Europene de Coeziune 
2014-2020, IOT are ca obiectiv tematic principal 
consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice 
și inovării și ca obiectiv tematic secundar 
creșterea competitivităṭii  ȋntreprinderilor mici 
și mijlocii.

Așteptările de la acest parteneriat sunt ca 
Slovenia de Est să inceapă să se dezvolte, astfel 
încât să poată ține pasul cu Slovenia Centrală 
și să obṭină niște indici comparabili de creștere. 
Se așteaptă, de asmenea, ca cercetătorii din 
diverse instituții și companii să faciliteze 
transferul de cunoștințe și să ofere asistență în 
protecția drepturilor de proprietate intelectuală 
a noilor descoperiri și ca tinerii antreprenori să 
ȋși dezvolte propriile companii și, în același timp, 
să promoveze pătrunderea pe piețele externe și 
atragerea investitorilor.
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Principalii piloni ai proiectului sunt: inovare-suport, infrastructură și 
cercetare-dezvoltare.

Pilonul inovare-suport stabilește mediul de susținere eficientă în conformitate cu 
principiul “toate într- un singur loc”. Acesta combină serviciile profesionale necesare 
întreprinderilor și instituțiilor de cercetare: căutarea de parteneri în regiune și în străinătate 
, achiziționarea de active europene, protecția proprietății intelectuale, asistență în intrarea 
pe piețele externe, asistență în introducerea unor noi linii de produse sau crearea de 
spin-off-uri, atragerea de investitori etc. Pentru a oferi aceste servicii, și-au unit forțele și 
cunoștințele: Universitatea din Maribor, Agenția de dezvoltare din Maribor, Centrul de 
Cercetare Știinţifică Bistra - Ptuj, Camera de Comerț Styria și Parcul Tehnologic Styria. IOT 
urmează principiul unei dezvoltări policentrice și complementare.

Pilonul infrastructură este esențial pentru noile descoperiri ȋn cercetare și dezvoltare - 
numai cu echipamentele și cu cele mai avansate tehnologii putem concura cu regiunile 
mai dezvoltate.

Pilonul cercetare-dezvoltare este în concordanță cu conținutul specializării inteligente 
axat pe domeniile prioritare ale programului Orizont 2020 - Provocări ale societăṭii - 
Sănătatea, schimbările demografice și bunăstarea, care este deosebit de important 
în Podravje și Slovenia, în general. Acest pilon este axat pe nevoile întreprinderilor și 
abordează provocările sociale din regiune și, în plus, susține participarea studenților și a 
tinerilor absolvenți la procesul de inovare a companiilor.



LESSONS LEARNED

Valoarea adaugată a proiectului IOT constă 
în dezvoltarea unui mediu colaborativ 
între mediul socio-economic şi grupurile 
de cercetare academică, prin care ideile şi 
iniţiativele colectate de municipalităţile 
partenere de la actorii economici din regiunile 
lor ajung în discuţia grupurilor de cercetare de 
la Universitatea din Maribor. Ideile şi iniţiativele 
considerate viabile din punctul de vedere al 
strategiei de dezvoltare a regiunii sunt preluate 
ca teme de cercetare în lucrări ştiinţifice, 
proiecte de cercetare, proiecte de diplomă sau 
teze de doctorat dezvoltate în colaborare cu 
actorii interesaţi.
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IMPACT

Experienţa acumulată în cadrul proiectului a 
fost preluată de trei universităţi internaţionale 
(Universitatea din Graz, Universitatea din 
Trieste și Univeersitatea din Novi Sad) care 
vor urma metodologia proiectului IOT, 
accentuând implicarea lor ȋn mediul economic 
regional, ȋn scopul creșterii competitivităṭii 
economiei și exploatării efectelor sinergice ȋn 
regiunea Dunării.
Totodata, implicarea Steinbeis Europe Zentrum, 
coordonator al Danube Transfer Centers, ca 
partener regional, a permis atât Universităţii 
din Maribor, cât şi actorilor din întreaga 
regiune accesul la noi resurse, facilitând 
creşterea calităţii serviciilor şi a legăturilor 
economice internationale.

MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

TARGET GROUP

Companii din regiunea Podravje: Paloma, 
Swatycomet, Talum, Gorenje, Perutnina Ptuj, 
DEM, Wienerberger and P&F Jeruzalem Ormoz.

Cercetători, studenṭi, cadre didactice

Municipalităṭile din

Maribor, Ptuj, Bistrica

Camera Slovenă de Comerṭ

METODE DE IMPLEMENTARE

Ȋn prezent se identifică nevoile companiilor ȋn 
scopul cooperării cu universitatea, in cadrul 
unui proces colaborativ ȋntre cele două 
părṭi și se definesc ariile ȋn care cooperarea 
este necesară. Ȋn viitor, companiile care au 
un interes comun vor putea face parte din 
proiectul IOT, beneficiind de punerea ȋn comun 
a resurselor umane, echipamente, facilităṭi de 
producṭie, creȃnd astfel valoare adăugată ȋn 
cadrul proiectului. Acestea vor putea elabora ȋn 
comun o strategie de dezvoltare. Companiile 
care aplică soluṭii tehnologice similare și-au 
manifestat deja interesul pentru o astfel de 
cooperare.

PDF:
http://www.um.si/univerza/iot/Documents/
IOT_Inovativne_odprte_tehnologije.pdf

PDF:
http://www.um.si/univerza/iot/
Documents/2015_03%20IOT%20SZT.pdf

LINK:
http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/

LINK:
http://ec.europa.eu/growth/industry/
key-enabling-technologies/index_
en.html

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/index_en.html
http://www.um.si/univerza/iot/Documents/IOT_Inovativne_odprte_tehnologije.pdf
http://www.um.si/univerza/iot/Documents/IOT_Inovativne_odprte_tehnologije.pdf
http://www.um.si/univerza/iot/Documents/IOT_Inovativne_odprte_tehnologije.pdf
http://www.um.si/univerza/iot/Documents/IOT_Inovativne_odprte_tehnologije.pdf
http://www.um.si/univerza/iot/Documents/2015_03%2520IOT%2520SZT.pdf
http://www.um.si/univerza/iot/Documents/2015_03%2520IOT%2520SZT.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/index_en.htm


4. 3 Guvernanţă
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UNIVERSITATEA:  
Universitatea din Barcelona

PERSOANE DE CONTACT: 
jmiret@ub.edu  
ividal@ub.edu  and Maurici Romero
mromerom@ub.edu

WEB LINK:
http://www.ub.edu/
responsabilitatsocial/en/index.html
(The Office for Internal Control, Risks and Corporate 
Social Responsibility website)

CRITERII RSU 

3 Guvernanţă
☒   Viziunea organizaţiei în sprijinul RSU

ELEMENTE DE BUNĀ PRACTICĀ 

☒  Impact (local/naţional/EU)
☒  Vizibilitate naţională/internaţională
☒  Transferabilitate
☒  Practică inovatoare
☒  Program de voluntariat
☒  Fără taxă
☒  Costuri suportate de universitate
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4. 3. 1

SCURTĀ DESCRIERE

Înainte de a descrie principalele atribuţii ale Comitetului pentru Responsabilitate Socială şi ale 
Biroul pentru Control Intern, Riscuri şi Responsabilitate Socială a Întreprinderilor, prezentăm 
punctul de vedere al Universităţii din Barcelona privind responsabilitatea socială:

Responsabilitate socială înseamnă a fi conştienţi că acţiunile noastre au impact asupra terţilor 
şi că efectul poate fi pozitiv sau negativ. În acest context, evoluție înseamnă să ţinem cont de 
acest lucru atunci când luăm o decizie, adică să încercăm să reducem la minim impactul negativ 
sau să ne asigurăm că nu va exista deloc un impact negativ. Următorul pas ar fi să ne asigurăm 
că activitățile noastre au un impact pozitiv asupra terților. În ceea ce priveşte responsabilitatea 
socială, foarte important ar fi să luăm decizii pornind de la impactul pe care l-ar putea avea 
acţiunile noastre; adica să inversăm perspectiva pentru a lua o decizie. Cele mai multe 
organizații decid unde să acționeze și apoi işi pun problema impactului acțiunilor lor. Ceea ce 
noi ne propunem este exact opusul și anume că în funcție de impactul potențial al unei acțiuni, 
vom decide dacă acea acţiune va avea loc sau nu.

Comitetul pentru Responsabilitate Socială
Comitetul pentru Responsabilitate Socială este o unitate politică formată din reprezentanţi ai 
societăţii civile, studenţi, personal didactic şi de cercetare, personal administrativ, membri ai 
echipei de conducere a Universităţii din Barcelona (UB) şi este condus de rector. Principalele 
responsabilităţi ale Comitetului sunt elaborarea ghidurilor de implementare progresivă a 
unui model de management integrat, bazat pe principiile responsabilităţii sociale, stabilirea 
paşilor care trebuie urmaţi în domeniul responsabilităţii sociale şi aprobarea Raportului final 
asupra responsabilitătii sociale în cadrul UB, elaborat de Biroul pentru Control Intern, Riscuri şi 
Responsabilitate Socială a Întreprinderilor.

Biroul pentru Control Intern, Riscuri şi Responsabilitate Socială a Întreprinderilor
Alături de Comitetul pentru Responsabilitate Socială, Biroul pentru Control Intern, Riscuri 
şi Responsabilitate Socială a Întreprinderilor este a doua unitate a UB care se ocupă de 
responsabilitatea socială. Funcţiile principale ale Biroului sunt: 1 - control intern şi riscuri 
(pentru asigurarea unei mai mari rigori în gestionarea resurselor UB) şi 2 - promovarea valorilor 
responsabilităţii sociale în cadrul UB şi asigurarea îndeplinirii cu succes a sarcinilor primite 
din partea Comitetului de Responsabilitate Socială. În acest sens, menţionăm introducerea 
conceptului de transparenţă a rezultatelor economice, sociale şi de mediu obţinute, prin 
reflectarea acestora în Raportul anual asupra responsabilităţii sociale.

Biroul este subordonat direct Rectorului UB.

mailto:jmiret%40ub.edu%20?subject=
mailto:ividal%40ub.edu?subject=
mailto:mromerom%40ub.edu?subject=
http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/en/index.html
http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/en/index.html


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

Prin însăşi natura sa, UB a avut întotdeauna o 
conștientizare socială specială, stabilind acțiuni 
concrete pentru a sprijini comunitatea locală 
și a manifestat solidaritate cu problemele 
angajaţilor și ale studenților săi. Cu toate 
acestea, aceste acțiuni s-au bazat pe inițiative 
individuale, neexistând o politică integrată. 
Acest lucru s-a schimbat după alegerile pentru 
Rector din 2008. Responsabilitatea socială a 
reprezentat un principiu central în sistemul 
de management propus de candidatul 
câștigător și programul său a vizat dezvoltarea 
economică, de mediu și socială a instituției în 
ansamblu. Odată cu aceste alegeri, o cultură 
de responsabilitate socială a luat treptat 
naştere în toată comunitatea universitară, 
incluzând studenţii, conducerea UB, cadrele 
didactice, personalul de cercetare și cel 
administrativ. În acest cadru, Biroul pentru 
Control Intern, Riscuri și Responsabilitate 
Socială a Întreprinderilor a fost înființat în 2009, 
iar Comitetul pentru Responsabilitate Socială 
în 2011.

 

 

IMPACT

Evaluarea activităţii Biroului pentru Control 
Intern, Riscuri și Responsabilitate Socială a 
Întreprinderilor se face de către Comitetul de 
Responsabilitate Socială. Acesta din urmă se 
întâlneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte 
ori este nevoie. În ceea ce privește Comitetul 
pentru Responsabilitate Socială, nu există o 
evaluare specifică, însă un control continuu 
asupra activității sale se face de către partenerii 
UB care sunt membri ai Comitetului.
Evaluarea efectelor produse ca urmare a 
punerii în aplicare a unui model de 
management social responsabil este dificil, 

deoarece responsabilitatea socială are loc în 
toate activitățile UB. Astfel, impactul acesteia 
ar trebui să fie perceput în procesul de luare 
a deciziilor, în managementul resurselor 
umane sau în cultura organizațională. Totuși, 
referitor la efectele activităților desfășurate 
de Comitetul pentru Responsabilitate Socială 
sau de Biroul pentru controlul intern, riscuri și 
responsabilitate socială a ȋntreprinderilor, am 
putea menționa impactul social evident legat 
de includerea unor clauze sociale în procedurile 
de achiziții de bunuri și servicii de către UB. 
Am putea sublinia, de asemenea, economiile 56Social Responsibility

de costuri și transparența în cadrul Biroului 
pentru control intern, riscuri și responsabilitate 
socială a întreprinderilor și publicarea în condiții 
de transparență a raportului anual privind 
responsabilitatea socială.

LECŢII ÎNVĀŢATE

Deși nu există un sondaj pe această temă, 
existența Comitetului pentru Responsabilitate 
Socială și Biroul pentru control intern, riscuri 
și responsabilitate socială a întreprinderilor 
a contribuit la sensibilizarea comunității 
universitare cu privire la responsabilitatea 
socială. De fapt, ambele organisme 
implică mai multe grupuri în activitățile pe 
care le desfăşoară. Biroul pentru control 
intern, riscuri și responsabilitate socială 
a întreprinderilor permite participarea 
majorității departamentelor administrative ale 
universităţii, solicitându-le informații pentru 
raportul anual privind responsabilitatea 
socială. La rândul său, Comitetul pentru 
Responsabilitate Socială cuprinde reprezentanți 
ai tuturor părților interesate și se asigură 
că aceştia se simt parte a politicii de 
responsabilitate socială a universităţii.



MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ŢINTĀ

• Universitatea din Barcelona
• Comunitatea universitară
• Societatea

57Social Responsibility

METODE DE IMPLEMENTARE

Activităţile Biroului pentru Control Intern, 
Riscuri și Responsabilitate Socială a 
Întreprinderilor s-au extins de la simpla 
pregătire a unui raport anual privind 
responsabilitatea socială la multe alte activități. 
Printre acestea se numără includerea termenilor 
și a condițiilor de responsabilitate socială în 
cadrul licitațiilor publice, pregătirea unui cod 
de responsabilitate socială (în curs de aprobare 
de către echipa de conducere a UB), adaptarea 
indicatorilor Global Reporting Initiative (GRI), la 
contextul unei instituții de învățământ superior, 
în scopul elaborării unui raport mai bun cu 
privire la responsabilitatea socială, adaptarea 
principiului economiei pentru binele comun 
la contextul UB, elaborarea anuală a raportului 
de responsabilitate socială sau participarea la 
proiectul UNIBILITY. Faptul că UB consideră în 
continuare responsabilitatea socială ca fiind 
crucială se reflectă în Planul de Management 
al UB pentru perioada 2013-2016, care 
are ca obiectiv explicit întărirea 
responsabilității sociale.

 

VIDEO:
Video de prezentare a Universitătii din Barcelona

PDF:
http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/
docs/en/memoria2013-14_ang.pdf

http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/docs/en/memoria2013-14_ang.pdf
https://youtu.be/5DjhKMsHaY8
http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/docs/en/memoria2013-14_ang.pdf
http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/docs/en/memoria2013-14_ang.pdf


4. 4 Sustenabilitatea mediului 
  şi a societăţii



UNIVERSITATEA:  
 Universitatea pentru Studiul Resurselor 
Naturale şi Ştiinţele Pamântului 
(BOKU), Vienna

PERSOANE DE CONTACT: 
PD Dr. Ena Smidt and Dr. Johannes Tintner

WEB LINK:
www.boku.ac.at/humusplattform/
boku-mobil/

CRITERII RSU  

4 Sustenabilitatea mediului şi a societăţii
☒  Preocupare pentru mediu şi dezvoltare durabilă

ELEMENTE DE BUNĀ PRACTICĀ

☒   Impact (local/naţional/EU)
☒  Transferabilitate
☒  Practică inovatoare
☒  Fără taxă
☒  Recunoaştere (granturi, donaţii)
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4. 4. 1

SCURTĀ DESCRIERE

Universitatea pentru Studiul Resurselor Naturale şi Ştiinţele Pamântului (BOKU) are ca principală 
preocupare efectuarea cercetărilor practice în scopul promovării dezvoltării durabile. De aceea, 
poate mai mult decât alte instituţii, BOKU şi-a asumat obligaţia de a face cunoscute publicului 
larg rezultatele cercetărilor sale. În zonele rurale, accesul la descoperiri ştiinţifice este destul de 
redus. În anul 2012, universitatea a lansat proiectul BOKU-mobil, pentru a populariza cunoştinţe 
şi descoperiri ştiinţifice în mediul rural. Proiectul desfăşoară diferite activităţi pentru a informa 
publicul larg despre cele mai noi cercetări ştiinţifice asupra solului (şi altor teme înrudite).

Necesitatea acestui proiect este dată de faptul că inşişi experţii care se ocupă de studiul naturii 
(de exemplu, în agricultură sau silvicultură) au un deficit de cunoştinţe fundamentate pe o bază 
solidă: lipseşte expertiza de a interpreta date specifice sau de a face diverse evaluări. Proiectul 
BOKU-mobil are ca scop eliminarea decalajului dintre cunoştinţele practice şi cele ştiinţifice şi 
desfăşoară activităţi care facilitează acest transfer de cunoştinţe.

- MOBIL

www.boku.ac.at/humusplattform/boku-mobil/
www.boku.ac.at/humusplattform/boku-mobil/


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

“Dacă oamenii nu găsesc drumul către 
universitate, atunci universitatea trebuie 
să găsească drumul către ei, să părăsească 
turnul de fildeş şi să crească vizibilitatea şi 
transparenţa cercetărilor.” 
(Eba Schmit, manager de proiect)

În acest fel universitatea işi îndeplineşte rolul 
social faţă de comunitatea regională în sensul 
educării acesteia în domeniul ecologic. În 
2012, platforma Humus a BOKU şi-a definit 
obiectivul de a informa publicul larg asupra 
rezultatelor cercetărilor pe care le face. 
Beneficiind de suport ideologic şi financiar 
din partea prorectorului pentru Activitatea 
Didactică şi Relaţii Internaţionale, o echipă 
formată din reprezentanţi ai diverselor institute 
şi departamente ale universităţii a lansat 
proiectul Boku-mobil. Echipa proiectului 
a fost continuu extinsă (cercetători activi, 
profesori la pensie şi studenţi) şi astfel s-a 
format o comunitate (rurală) în toata Austria 
care lucrează cu ceilalţi participanţi în mediul 
lor local. Într-un mediu interactiv, se lucrează 
asupra a diferite teme legate de sol şi 
alte probleme ecologice, propuse de 
iniţiatorul regional.

Tot în anul 2012, proiectul Boku-mobil a lansat 
o acţiune pe acest subiect (solul) şi interesul 
a fost semnificativ. Echipa de cercetare a 
răspuns întrebărilor, solicitărilor şi a extins 
profilul tematic iniţial. De atunci, Boku-mobil 
organizează până la maxim şapte evenimente 
de acest gen anual.

Boku-mobil este finanţat de Ministerul Federal 
pentru Cercetare şi Ştiinţa şi de “Österreichische 
Hagelversicherung” (Asigurarea de grindina din 
Austria) şi coloaborează cu Colegiul Universitar 
pentru Pedagogie Agrară şi de Mediu.

IMPACT

Proiectul Boku-mobil găzduieşte până la şapte 
evenimente în fiecare an. La fiecare eveniment 
participă între 500 şi 800 de persoane.

Fiecare eveniment este organizat de un iniţiator 
local, care analizează şi defineşte nevoile 
regiunii respective şi informează comunitatea 
despre eveniment. De regulă, anunţarea 
evenimentului se face prin invitaţii 
și recomandări personale.

Cererile de desfăşurare a evenimentelor Boku-
mobil sunt mai mari decât capacitatea actuală 
a proiectului.

60Boku Mobil

LECŢII ÎNVĀŢATE

•		 Proiectul	este	foarte	apreciat	în	cadrul	
 univerităţii. Rectorul şi Prorectorul pentru 
 Activitatea Didactică şi Relaţii Internaţionale 
 sprijină proiectul atât financiar, cât şi 
 ideologic şi recomandă scutirea de la 
 activităţile în cadrul universităţii a 
 cercetătorilor care doresc să contribuie la 
 acesta (pentru câteva zile pe an).

•		 Coordonatorii	proiectului	sunt	convinşi	
 că cercetătorii care contribuie la acesta sunt 
 determinaţi de o convingere personală 
 şi cred în proiect. Atunci când activităţi 
 de învăţare pe tot parcursul vieţii (lifelong 
 learning) şi de responsabilitate socială, ca în 
 cazul Boku-mobil, nu au o valoare deosebită 
 pentru cariera academică, implicarea în astfel 
 de proiecte depinde de motivaţia personală.

•		 Beneficiile	pentru	universitate	constau	în	
 îmbunătăţirea relaţiilor publice şi o mai bună 
 vizibilitate a performanţei în cercetare. 
 Proiectul nu aduce nici un beneficiu financiar 
 pentru universitate.

•		 Cooperarea	cu	actorii	regionali	este	necesară	
 pentru atingerea grupului ţintă.

•		 Proiectul	are	success	dacă	partipanţii	
 se implică şi sunt conştienţi că cercetarea 
 academică are un impact pozitiv şi relevanţă 
 asupra vieţii de zi cu zi a tuturor.



MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ŢINTĀ

Proiectul se adresează celor care se confruntă 
cu probleme ecologice zilnic: fermieri, 
silvicultori, ofiţeri de mediu, precum şi 
locuitorilor din mediul rural care sunt interesaţi 
de subiect. Un grup ţintă special este cel al 
copiilor. Participarea este gratuită.

61Boku Mobil

METODE DE IMPLEMENTARE

Boku-mobil se desfăşoară în mijlocul 
comunităţii şi prezintă rezultatele cercetărilor 
într-un mediu interactiv. Evenimentele care 
se desfăşoară în aer liber au loc între lunile 
martie şi octombrie, între orele 9 am şi 3 
pm. Acestea sunt organizate de un iniţiator 
local, responsabil cu logistica, comunicarea 
şi grupul ţintă. În pregătirea evenimentului, 
echipa Boku-mobil împreună cu iniţiatorul 
local analizează nevoile comunităţii respective, 
stabileşte subiectele şi creează profilul solului 
local. Participanţii pot efectua ei înşişi diferite 
experimente care îi ajută să înteleagă o serie 
de conexiuni complexe. De asemenea, aceştia 
învaţă despre relaţia dintre activităţile umane 
şi efectele lor asupra mediului şi pot adresa 
experţilor întrebări. Consecinţele activită☒ilor 
umane asupa ecosistemului sunt ilustrate prin 
mici experimente. 
În acest fel, participanţii dobândesc o mai bună 
înţelegere a problemelor ecologice şi acest 
lucru îi ajută să găsească soluţii creative la 
provocări individuale.

PDF:
Report_Boku-mobil_2016_german.pdf

http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/Project_report_Boku-mobil_2016_german.pdf
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/Project_report_Boku-mobil_2016_german.pdf


UNIVERSITATEA:  
Ordinul Arhitecţilor, Universitatea din 
Bucureşti şi alte instituţii publice şi private

PERSOANĀ DE CONTACT:
Miruna Grigorescu, Architect, 
Membru Fondator

WEB LINK:
http://de-a-arhitectura.ro/eng/

CRITERII RSU 

4 Sustenabilitatea mediului şi a societăţii
☒  Grija pentru mediu şi dezvoltare durabilă

ELEMENTE DE BUNĀ PRACTICĀ 

☒  Impact (local/naṭional/UE)
☒  Vizibilitate naṭională/internaṭională
☒  Transferabilitate
☒  Asigurarea calităṭii
☒  Practică inovatoare
☒  Fără taxă
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4. 4. 2

SCURTĀ DESCRIERE

Asociația „De-a arhitectura” își propune dezvoltarea și promovarea educației ȋn arhitectură și 
mediu construit în vederea conștientizării și a cunoașterii valorilor arhitecturii, design-ului și ale 
urbanismului. Prin înțelegerea și asumarea acestor valori de către diverse categorii de public, 
asociaţia urmăreşte creșterea calității mediului construit din mediile urbane și rurale. Pentru 
copii, programele noastre sunt gândite și construite pentru a-i ajuta să își dezvolte o serie de 
abilități și aptitudini care sunt poate mai puțin utilizate în procesul de învățământ tradițional: 
aptitudinile de interpretare și abstractizare, de reprezentare și de exprimare vizuală, simțul 
spațial; creativitatea; abilitatea de a observa, de a percepe și de a analiza critic mediul construit, 
identificându-i valorile și dezvoltându-și simțul civic și responsabilitatea față de acesta și de cel 
natural; abilitățile de colaborare, comunicare și lucru în echipă.

Obiectivele asociaţiei „De-a arhitectura“ sunt:

	 •	 Introducerea	în	curricula	școlară	a	educației	ȋn arhitectură și mediu construit pentru copii, 
  precum și încurajarea și îndrumarea cadrelor didactice în a utilize mediul construit și 
  arhitectura ca resurse de învățare pentru alte materii.
 
	 •	 Promovarea	educației	ȋn arhitectură și mediu construit pentru copii în cadrul școlilor, ȋn 
  rȃndul cadrelor didactice și în rândul breslei arhitecților.
 
	 •	 Promovarea	în	mediul	școlar	a	ideii	de	mediu	construit	de	calitate	ca	responsabilitate	
  civică, pentru creșterea gradului de implicare a viitorilor cetățeni în procesele de planificare 
  și proiectare care le vor afecta mediul de viață.
 
	 •	 Deprinderea	copiilor	implicați	în	program	cu	noțiuni	elementare	de	arhitectură	și	urbanism	
  prin observarea și analiza directă a mediului construit în care trăiesc, aplicarea acestor 
  noțiuni într-un proces creativ comun, precum și comunicarea și asumarea rezultatelor 
  muncii lor.
 
	 •	 Testarea	metodelor	de	învățare	experențială	care	folosesc	creativitatea,	curiozitatea,	
  abilitățile de comunicare și spiritul de echipă al copiilor.
 
	 •	 Creșterea	vizibilității	breslei	arhitecților	în	societate,	începând	cu	mediul	școlar	și	cu	
  familiile copiilor.
 
	 •	 Pregătirea	continuă	a	profesioniștilor	în	arhitectură	și	urbanism	în	vederea	unei	mai	mari	
  disponibilități de comunicare cu publicul larg.

http://de-a-arhitectura.ro/eng/


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

Asociația „De-a arhitectura” este un program 
cultural al Ordinului Arhitecţilor din România 
(OAR), dezvoltat în cooperare cu Universitatea 
din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi 
Stiinţele Educaţiei.

Grupul de lucru De-a arhitectura s-a format 
în cursul anului 2011, când cele şase membre 
fondatoare s-au reunit pentru a scrie cursul 
„De-a arhitectura în oraşul meu”. Grupul de 
lucru a funcţionat până în ianuarie 2012 în 
cadrul unui proiect cultural al OAR București, 
reușind să coordoneze derularea pilot a 
cursului în 7 clasee din Bucureşti, cu ajutorul 
primilor 8 arhitecţi voluntari..Asociaţia “De-a 
arhitectura” a fost înfiinţată în ianuarie 2012, 
pentru a oferi un vehicul activităţilor care se 
multiplicau, parteneriatelor care se creionau, 
voluntarilor care erau atraşi de a preda 
arhitectură copiilor.

IMPACT

Fiecare eveniment organizat adună 15 - 35 de 
copii din diferite clase. Evenimentele, avȃnd 
diferite teme, au loc în toată ţara. Cursul “De - a 
arhitectura în orasul meu”, de exemplu, a fost 
urmat, între 2013 și 2015 în 163 clase (a 3-a și a 
4-a), cuprinzând 4096 elevi, 156 profesori și 153 
de arhitecți. Cursurile, atelierele de lucru și alte 
evenimente organizate in cadrul programului 
au ajuns până acum la mii de elevi, sute de 
profesori, părinți și arhitecți.
 
“De-a arhitectura” are un impact national, 
având în vedere că activităţile se desfăşoară în 
toată ţara. De asemenea, programul este 

63De-a arhitectura

prezentat în cadrul unor evenimente media, 
cele mai multe la nivel naṭional, dar şi 
internaţionale şi în cadrul cărora foarte mulţi 
voluntari iau parte la activităţile programului.

LECŢII ÎNVĀŢATE 

•	 acest	program	este	o	fereastră	deschisă	într-
 un domeniu care nu este inclus în 
 programele școlare, dar care este o parte 
 importantă a vieţii noastre de zi cu zi și are o 
 mare influență asupra acesteia;

•		 cultura	arhitecturală	și	urbanistică	a	unei		
 societăți poate fi îmbogățită prin 
 educarea copiilor;

•		 valorile	de	arhitectură,	design	și	planificare		
 urbană pot fi înțelese de diferite segmente  
 de public atunci când sunt transmise într-un  
 mediu colaborativ și motivant.
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MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ŢINTĀ

Copiii - programele sunt gândite și construite 
pentru a-i ajuta să își dezvolte o serie de 
abilități și aptitudini care sunt poate mai puțin 
utilizate în procesul de învățământ tradițional.
Profesorii - şcoala are valenţa de a fi acel punct 
în care se construieşte încrederea în ceilalţi, 
pentru progresul societăţii, iar profesorii sunt 
cei mai importanţi în acest proces de creştere 
a unor oameni care să ştiu să îşi folosească 
cunoştinţele, să colaboreze, să inoveze. În 
cadrul programelor asociaţiei, profesorii au 
acces la concepte şi materiale didactice de cea 
mai bună calitate, la strategii educaţionale noi, 
precum şi la persoane resursă din comunitate.
Părinţii - în familie se creează abilităţi 
indispensabile dezvoltării personale şi învăţării 
continue. Părinţii de astăzi sunt cei care caută 
oportunităţi de informare şi de experimentare 
pentru copiii lor.
Arhitecţii – programele asociaţiei facilitează 
deschiderea spre comunitate a breslei 
arhitecţilor, deschizând prin intermediul 
activităţilor educative canale de comunicare 
inaccesibile până acum. Lucrul cu copiii, dar şi 
interacţiunea cu sistemul de educaţie, ieşirea 
din zona de confort – sunt experienţe care îi 
schimbă pe arhitecţii ce se implică în proiectele 
“De-a arhitectura”.

METODE DE IMPLEMENTARE

In cadrul “De-a arhitectura” sunt dezvoltate programe culturale 
şi educaționale complementare, cu scopul de a aduce în școală 
cunoștințe despre arhitectură și mediul construit.

Încă din primul an de implementare au fost elaborate mai multe 
programe, inclusiv ateliere de arhitectură, activități de formare 
afterschool care au sediul în diferite locații din întreaga țară (școli, 
grădinițe, universități), excursii și cursuri opționale pentru elevi. 
Există mai multe cursuri opționale dezvoltate, și anume “De-o 
arhitectura în oraşul meu”, “De-a arhitectura după şcoală”, “De-a 
arhitectura în şcoala mea”.

“De-a arhitectura în orașul meu” este un program educațional 
pentru clasele a 3-a și a 4-a, deja acreditat de Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării Științifice şi inclus în programa şcolară, care 
încurajează și dezvoltă creativitatea elevilor, îi face conștienți de 
ceea ce se întâmplă în orașul în care trăiesc și îi ajută să descopere 
cât de fascinantă poate fi arhitectura. Programul conţine un 
curs scris, o programă, un caiet al elevului și numeroase resurse 
educaționale vizuale. Acest curs se bazează pe tehnica de 
invăţare experimentală şi are o strcutură de tipul: observ, analizez, 
construiesc şi prezint. Prima parte a demersului educațional 
urmărește achiziționarea de informații prin experiența directă a 
elevilor: expediții în oraș, experiment, joc și prezentări vizuale, 
iar cea de-a doua este aplicarea practică a celor învățate anterior, 
elevii lucrând împreună la un proiect comun. Fiecare an școlar 
se va finaliza la disciplina opțională de educație ȋn arhitectură 
și mediu construit cu un vernisaj De-a arhitectura cu proiectul 
elevilor. În cadrul programului copiii vor dezvolta aptitudini 
de observație, percepție și analiză critică a mediului construit 
al localității lor. Le va fi stimulată creativitatea și dezvoltate 
simțul spațial și cultura vizuală. De asemenea, își vor îmbunătăți 
abilitățile de colaborare, comunicare și lucru în echipă. Programul 
este și un bun instrument de stimulare a simțului civic. În 
procesul de predare, învățătorii sunt asistați de un arhitect care 
va coordona proiectul clasei. Învățătorul și asistentul arhitect vor 
participa la cursul de formare a îndrumătorilor.

LINK:
http://de-a-arhitectura.ro/portfolio/lectiile-
de-a-arhitectura-in-orasul-meu/

LINK:
https://www.flickr.com/photos/de-a-
arhitectura/8654951038/in/photostream/

LINK:
https://www.flickr.com/photos/de-a-
arhitectura/8654952906/in/photostream/

http://de-a-arhitectura.ro/portfolio/lectiile-de-a-arhitectura-in-orasul-meu/
http://de-a-arhitectura.ro/portfolio/lectiile-de-a-arhitectura-in-orasul-meu/
http://de-a-arhitectura.ro/portfolio/lectiile-de-a-arhitectura-in-orasul-meu/
https://www.flickr.com/photos/de-a-arhitectura/8654951038/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/de-a-arhitectura/8654951038/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/de-a-arhitectura/8654951038/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/de-a-arhitectura/8654952906/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/de-a-arhitectura/8654952906/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/de-a-arhitectura/8654952906/in/photostream/


UNIVERSITATEA:  
Universitatea din Barcelona

PERSOANE DE CONTACT:
jmiret@ub.edu  
ividal@ub.edu  and Jordi Serra
jordi.serra@ub.edu

WEB LINK:
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/

CRITERII RSU 

4 Sustenabilitatea Mediului şi a Societăţii
☒    Preocupare pentru mediu şi dezvoltare durabilă

ELEMENTE DE BUNĀ PRACTICĀ

☒  Impact (local/naţional/UE)
☒   Vizibilitate naţională/internaţională
☒  Transferabilitate
☒  Practică inovatoare
☒  Program de voluntariat
☒  Fără taxă
☒  Costuri asumate de universitate

Pl
an

ul
 d

e 
su

st
en

ab
ili

ta
te

 a
l 

U
ni

ve
rs

ită
ţii

 d
in

 B
ar

ce
lo

na

65

4. 4. 3

SCURTĀ DESCRIERE

Planul de sustenabilitate al Universităţii din Barcelona (UB) este un instrument pentru 
planificarea sustenabilităţii mediului. Planul stabileşte 10 linii strategice pentru arii de lucru 
specifice. Pentru fiecare linie strategică este definit un set de obiective şi sunt stabilite o serie de 
acţiuni specifice pentru îndeplinirea obiectivelor. În total, sunt stabilite 128 de acţiuni, în plus 
faţă de cele 16 care nu apar în documentul original şi care depind de disponibilitatea resurselor 
şi de oportunităţile de implementare.

Planul de sustenabilitate a fost elaborat în concordanţă cu obiectivul UB de a integra mediul în 
fiecare activitate desfăşurată în cadrul universităţii (cercetare, activităţi didactice, management) 
şi la toate nivelele ierahice. În acelaşi timp, Planul de sustenabilitate este un instrument pentru 
creşterea eficienţei infrastructurii şi serviciilor.

mailto:jmiret%40ub.edu%20?subject=
mailto:ividal%40ub.edu?subject=
mailto:jordi.serra%40ub.edu?subject=
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

Universitatea din Barcelona este preocupată de 
integrarea mediului în activităţile sale ȋncă din 
1992, când a avut loc Summit-ul Pamântului 
la Rio de Janeiro, în timpul căruia ţarile 
participante au pus bazele dezvoltării durabile. 
În 2003, înfiinţarea Comisiei de Sustenabilitate 
fost inclusă în Statutul UB. Comisia a elaborat 
un plan în domeniul mediului. În 2012, aces 
plan de sustenabilitate a fost aprobat, fiind 
coordonat de Reprezentantul Rectorului 
pentru Sustenabilitate.

Programul nu are un buget special care 
să incurajeze dezvoltarea lui şi, ca urmare, 
acţiunile se desfăşoară cu sprijinul 
personalului departamanetului OSSMA 
(Departamentul pentru Coordonare Tehnică 
a Planului de Sustenabilitate) şi al altor unităţi 
administrative care desfăşoară o parte din 
activităţi (de exemplu, controlul şi întreţinerea 
infrastructurii).

IMPACT

Pentru controlul elaborării Planului de 
Sustenabilitate, UB elaborează anual Raportul 
de Monitorizare a Planului de Sustenabilitate. 
Acest document este aprobat de Comisia 
de Sustenabilitate şi ulterior este prezentat 
Senatului UB.

Planul de Sustenabilitate este evaluat în 
diferite etape. Mai întâi, se face o evaluare 
completă a tuturor acţiunilor pe care le 
cuprinde, obţinând astfel o imagine generală 
a întregii situaţii. Apoi, rezultatele obţinute 
sunt verificate cu ajutorul unui set de indicatori 
externi, precum Green Metric World University 
Ranking sau al unui sistem de auto-evaluare 
a mediului elaborat de Grupul de evaluare 

a sustenabilităţii universitare al Conferinţei 
Rectorilor Universităţilor din Spania (CRUE). 
Indiferent de sistemul de evaluare utilizat, 
rezultatele sunt similare cu cele obţinute prin 
evaluarea internă a Planului de Sustenabilitate. 
În cele din urmă, UB utilizează diferiţi indicatori 
de sustenabilitate care reflectă implementarea 
activităţilor menţionate în Planul de 
Sustenabilitate şi impactul activităţilor UB, 
pozitiv sau negativ, asupra mediului. Exemple 
de astfel de indicatori sunt: consumul de 
energie şi apă, managementul deşeurilor 
(cantitatea generată, colectare separată) sau 
consumul de hârtie.

In ultimii trei ani, Planul de Sustenabilitate a 
evoluat pozitiv, ȋnsă într-un ritm mai lent decât 
cel dorit, din cauza celor menţionate mai sus şi 
anume că acţiunile în cadrul programului sunt 
desfăşurate doar de departamentul OSSMA cu 
ajutorul câtorva unităţi administrative, fără a 
beneficia de un buget specific. În ciuda acestor 
limitări, 26% dintre acţiunile planificate au fost 
finalizate sau se află într-un stadiu avansat, 
22% sunt în desfăşurare şi 12% sunt încă 
într-un stadiu incipient. Rezultatele acestor 
ultimi trei ani arată un progres semnificativ în 
ceea ce priveşte liniile strategice Mobilitate, 
Deşeuri, Energie şi Resurse (în special consumul 
de energie şi apă). Pe de altă parte, liniile  
strategice Organizare teritorială şi construcţii 
durabile, Calitatea mediului, Comunicare şi 
Conştientizare şi Cercetări asupra mediului au 
fost aplicate într-o măsură mult mai redusă.

UB nu face o evaluare globală în ceea ce 
privește impactul Planului de Sustenabilitate, 
deoarece nu există nici o modalitate de a 
analiza impactul fiecarei activităţi în fiecare 
domeniu. Cu toate acestea, unele rezultate 
promițătoare au fost observate în mai multe 
domenii. De exemplu, între 2010 și 2014, a 
fost realizată o scădere de 14% a consumului 66Planul de sustenabilitate

de energie. În ceea ce privește gazul și apa, 
reducerea a fost de 33% și respectiv 28% . 
În plus, consumul de hârtie a fost redus cu 
10% între 2011 și 2014. Toate aceste reduceri 
ale consumului de resurse duc la o reducere 
corespunzătoare a cheltuielilor.
Unul din punctele forte ale Planului 
de Sustenabilitate a fost că a permis 
conştientizarea impactului real al unora dintre 
activităţile desfăsurate de UB. Un exemplu 
notabil este cel al mobilităţilor. Înainte de 
elaboarea acestui plan, existau doar date 
parţiale, însă acum se ştie că mobilitatea zilnică 
a comunităţii universitare este activitatea 
care are cel mai mare impact asupra mediului, 
aproximativ 24.500 tone de emisii de CO2 
pe an. Al doilea impact măsurat este cel al 
consumului de energie, în urma căruia se 
produc 14.500 tone de CO2 pe an. În plus, 
deşeurile produse au fost reduse cu 22% 
între 2011 şi 2015 şi în prezent, jumătate din 
aproximativ 5,5 tone de deşeuri zilnice sunt 
sunt colectate separat.

LECŢII ÎNVĀŢATE

Programul este apreciat în cadrul universităţii 
şi are un impact evident prin îmbunătăţirea 
obţinută în anumite domenii ale mediului. O 
lecţie importantă invăţată este aceea că şi în 
lipsa unui buget semnificativ se pot obţine 
rezultate pozitive dacă instituţia adoptă 
practica corectă.



MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

The Sustainability Plan sets out a series of 
monitoring indicators that are updated each 
year. The most recent edition is the Monitoring 
Report 2015(in Catalan) , which contains data 
corresponding to the academic year 2014-2015.

GRUP ŢINTĀ

Întreaga societate.

67Planul de sustenabilitate

METODE DE IMPLEMENTARE

Aşa cum s-a menţionat mai sus, Planul 
de Sustenabilitate al UB stabileşte 10 linii 
strategice de lucru şi 128 de acţiuni.

VIDEO:
https://youtu.be/5DjhKMsHaY8

PDF:
http://www.ub.edu/ossma/wp-content/
uploads/2016/03/memoria-pds-2015.pdf

http://www.ub.edu/ossma/wp-content/uploads/2016/03/memoria-pds-2015.pdf
https://youtu.be/5DjhKMsHaY8


4. 5 Practici corecte



UNIVERSITATE:  
Universitatea din Barcelona

PERSOANE DE CONTACT: 
jmiret@ub.edu  
ividal@ub.edu  and Manel Viader
vr-pdocent@ub.edu

WEB LINK:
http://www.ub.edu/bkub/
(in Catalan)

CRITERII RSU

5 Practici corecte
☒  Politici legate de egalitate

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ 

☒  Impact (local/naṭional/UE)
☒  Transferabilitate
☒  Practicǎ inovatoare
☒  Program de voluntariat
☒  Fǎrǎ taxe
☒  Costuri asumate de universitate
☒  Incluziune socială
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4. 5. 1

SCURTĂ DESCRIERE

În conformitate cu prevederile Statutului Universității din Barcelona (UB) și cu angajamentele 
asumate de echipa de management, pro-rectorul pentru Politici privind activitatea didactică și 
limbile strǎine invită la propuneri pentru ajutor financiar în cadrul programului special bkUB . 
Scopul tuturor acțiunilor programului bkUB este de a sprijini studenții sǎ urmeze studiile la UB, 
indiferent de dificultățile financiare pe care aceștia le-ar putea ȋntȃmpina.

Finantarea pentru programul bkUB este de 600.000 € pe an. Fiecărui  tip de subvenție din 
cadrul programului îi este alocată o sumă care poate fi mărită în funcție de rezultatele 
apelurilor înregistrate.

mailto:jmiret%40ub.edu%20?subject=
mailto:ividal%40ub.edu?subject=
mailto:vr-pdocent%40ub.edu?subject=
http://www.ub.edu/bkub/


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

Programul bkUB s-a conturat în urma discuțiilor 
purtate cu asociațiile studențești, în special 
Asociația Catalană a Studenților, în anul 
universitar 2011/2012. Pe parcursul acestui 
an a existat o creștere semnificativă a taxelor 
de școlarizare pentru un număr considerabil 
de programe de master, ceea ce a afectat 
ȋn mod deosebit studenții care au terminat 
primul an de master din cei doi ani de studiu. 
Pentru a atenua impactul taxelor mai mari 
și având în vedere perspectiva unor noi 
creșteri semnificative de taxe de școlarizare 
în anii următori (atât pentru licență, cât și 
pentru master), s-a luat decizia de a stabili un 
cadru prin care se acordă sprijin studenților 
și se efectuează acţiuni și programe care 
gestioneazǎ astfel de situații.

Intenţia inițială s-a concretizat în anul 
universitar 2012/2013, atunci când granturile 
au fost oferite pentru studenții care repetau 
diverse discipline, cât și pentru studenți noi. În 
anul universitar 2013/2014 s-au oferit pentru 
prima dată burse pentru studenții afectați de 
schimbări neașteptate în situația lor personală, 
iar 2014/2015 a fost primul an în care au fost 
oferite granturi pentru învățarea limbilor 
străine și certificarea competențelor lingvistice, 
în conformitate cu o cerință stabilită de 
guvernul din Catalonia.
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IMPACT

La sfârșitul fiecărui an universitar, prorectorul 
responsabil pentru program primește rapoarte 
privind rezultatele . Aceste informații sunt 
analizate și folosite pentru ajustǎri privind 
definirea, criteriile și finanțarea fiecărui tip 
de subvenție. Revizuirea este efectuată cu 
participarea tuturor unităților implicate și 
include o evaluare generală de către Biroul 
Rectorului și Biroul Directorului General al 
UB. Numărul de cereri primite și subvențiile 
acordate în cadrul programului bkUB a crescut 
progresiv, iar rezultatele au variat de la an la an 
în funcție de tipul de grant accesat. Cea de a 
patra ediție a programului se desfășoară în anul 
universitar 2015/2016, iar cel mai recent raport 
(2014/2015 ) aratǎ cǎ s-au primit în total 664 
de cereri.

LECŢII ÎNVĂŢATE

Prin acest efort economic, Universitatea din 
Barcelona se asigură că niciun student nu 
este obligat să-și abandoneze studiile din 
motive economice. Universitatea din Barcelona 
este conștientă de faptul că studenţii săi se 
confruntă cu situaţii diferite la nivel personal 
și economic și, ca urmare, ȋncearcă să ofere 
opțiuni potrivite pentru fiecare.

MATERIALE ŞI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ŢINTĂ

Studenţii.

VIDEO:
https://youtu.be/5DjhKMsHaY8

https://youtu.be/5DjhKMsHaY8
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METODE DE IMPLEMENTARE

Următoarele granturi sunt oferite în anul 
universitar 2015/2016:
•	 Subvenţii	pentru	studenţii	care	îndeplinesc	
 nişte condiţii speciale, cu rolul de atenuare a 
 efectului unor taxe prea mari pentru materiile 
 repetate pentru prima dată;

•	 Subvenţii	pentru	studenţii	noi	care	nu	sunt	
 eligibili să primească subvenţii generale, 
 ca rezultat al schimbărilor în privinţa 
 cerinţelor academice;

•	 Subvenţii	pentru	studenţii	a	căror	situaţie	
 financiară sau personală se schimbă după 
 termenul limitǎ de aplicare la un grant 
 public standard;

•	 Subvenţii	pentru	a	urma	cursuri	la	Şcoala	de	
 Limbi moderne a Universităţii din Barcelona, 
 cu scopul de a obţine diploma CEFR pentru 
 nivelul A2 sau B1, sau subnivelele B2.1. sau 
 B 2.2.

Subvențiile sunt gestionate și alocate de 
către Serviciile și programele studenţeşti. 
Solicitările sunt efectuate prin intermediul unui 
formular web care se transmite registraturii 
Universităţii din Barcelona. Procedeul include 
transferul de informații către bazele de date 
create și administrate de către personalul 
responsabil pentru subvențiile din primul și al 
doilea ciclu, precum și obținerea și integrarea 
datelor academice și de înscriere. În cazul unor 
schimbări neașteptate în situația personale, 
studenṭii afectați sunt de obicei intervievați. 

Aceștia primesc informații privind alternativele 
și serviciile care le pot fi de ajutor (alte 
programe de grant, sprijin din partea 
asistentului social al Universităţii din Barcelona, 
etc. Alocarea granturilor este stabilită de către 
comisia de evaluare corespunzǎtoare, iar 
aceste comisii includ şi participarea studenților.

În plus față de cele patru tipuri de subvenții 
deja menționate, au fost luate şi alte 
măsuri pentru a sprijini studenții în cadrul 
programului. Mai multe informații sunt 
furnizate pe site-ul web al bkUB: 
http://www.ub.edu/bkub/. 

Principalele acțiuni sunt:

•		 facilitarea	plății	taxelor	de	studii	în	mai	
  multe tranșe (ȋn cazul unei taxe mai mari 
  pentru fiecare credit în parte);

•		 asistarea	/	consilierea	studenților	în	ceea	ce
  privește cererile pentru granturile generale 
  sau bursele speciale și cererile de certificare 
  a situaṭiei lor financiare;

•		 ȋnscrierea condiṭionată a studenţilor care 
  solicitǎ subvenția generalǎ și care au primit  
  o certificare a eligibilitǎtii lor în funcție de 
  situația financiară, sau care au primit un 
  grant general pentru anul precedent.
 

http://www.ub.edu/bkub/


UNIVERSITATEA:  
Universitatea din Dublin (DCU)

PERSOANĂ DE CONTACT:
Dr. Deiric Ó Broin, Preşedinte al DCU 
Civic Engagement Forum

WEB LINK:
https://www.dcu.ie/president/presidents-
annual-awards.shtml

CRITERII RSU 

5 Practici corecte
☒   Promovarea unor proceduri de achiziţie echitabile 
  şi corecte

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ 

☒   Impact (local/naṭional/EU)
☒  Vizibilitate naṭionalǎ/internatională
☒  Transferabilitate
☒  Asigurarea calităţii
☒  Practicǎ inovatoare
☒  Fǎrǎ taxe
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SCURTĂ DESCRIERE

Premiul Președintelui pentru Angajament (President’s Award for Engagement) a fost conceput 
pentru a celebra angajamentul tuturor membrilor universităţii şi al studenţilor faṭǎ de 
comunitate şi pentru a oferi premii pentru cele mai bune acṭiuni ale angajaţilor şi studenţilor. 
Acest premiu recunoaşte contribuţiile remarcabile ale angajaţilor şi ale studenţilor la misiunea 
de angajare socială a Universităţii din Dublin. Este vorba de angajamentul civic, public, 
antreprenorial, privind dezvoltarea durabilǎ şi angajamentul studenţesc. Orice acṭiune privind 
diverse tipuri de angajament poate fi rǎsplǎtitǎ cu acest premiu. Premiile oferite răsplătesc, 
celebrează şi demonstreazǎ variatele metode prin care angajaţii şi studenţii Universităţii din 
Dublin se implică pentru dezvoltarea societăţii prin promovarea valorilor cheie ale universităţii. 
Acest premiu reflectă angajamentul și rolul de lider pe care şi l-a asumat Universitatea din 
Dublin la nivel local, regional şi global.

72

4. 5. 2

https://www.dcu.ie/president/presidents-annual-awards.shtml
https://www.dcu.ie/president/presidents-annual-awards.shtml


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

Acest program a fost creat de Forumul pentru 
Angajament al Universităţii din Dublin şi 
include reprezentanţi ai școlilor, facultăţilor, 
unităţilor administrative şi studenţilor DCU. 
Primul premiu pentru angajament a fost oferit 
în 2010. De atunci programul s-a dezvoltat, iar 
în 2015 au existat 40 de nominalizări și peste 
120 de participanţi prezenţi la ceremonia 
de decernare. Premiile sunt finanţate prin 
Biroul Președintelui DCU; cu toate acestea 
atȃt membrii Forumului pentru Angajament, 
precum şi membrii juriului, contribuie ȋn mod 
voluntar cu timpul pe care ȋl alocǎ organizarii 
ceremoniei. Cinci mari domenii de angajament 
sunt în prezent identificate ca eligibile pentru 
personalul şi studenţii universităţii.

Angajament civic
Acestea sunt inițiative care implică parteneri 
din comunitate, care s-au angajat la 
regenerarea socială și reabilitarea comunității. 
Impactul asupra comunității este deosebit de 
relevant deoarece reprezintă implicarea directă 
a școlilor şi unităţilor DCU.

Angajament public
Prin angajament public, angajaţii DCU joacă 
un rol activ, fie prin media, fie prin alte canale, 
ȋn dezbaterile din societate privind viitorul 
oraşului şi al naţiunii. Lăsând o amprentă și 
făcând diferenţa sunt atributele esenṭiale ale 
acestui tip de angajament.  

Angajamentul în privinţa întreprinderilor 
Exsitǎ legături vizibile între angajamentul 
civic şi cel al întreprinderilor recunoscute prin 
strategia învăţământului superior. Premiile 
ȋn acest domeniu vor fi o recunoaştere a 
întreprinderilor sociale care promovează 
regenerarea socială şi dezvoltarea 
economică locală.

Angajamentul în privinţa dezvoltǎrii durabile
este o recunoaștere a nevoii de a echilibra 
factorii economici, de mediu şi sociali în toate 
activităţile DCU: de predare şi învăţare, de 
cercetare şi inovare, prin toate activitǎṭile din 
campus, precum și prin angajamentul faṭǎ de 
ȋntreprinderi și comunitate pentru a crea un 
viitor durabil pentru toṭi.

Angajamentul studenţilor
Această categorie include activități de caritate, 
voluntariat, întreprinderi sociale sau orice altă 
activitate  în care studenţii DCU se angajeazǎ 
voluntar în comunitatea locală sau regionalǎ.

IMPACT

În fiecare an, patru proiecte inedite sunt 
selectate de către juraţi. Există un proces 
şi o selecţie riguroasă şi un interes crescut 
manifestat de către angajaţii din mediul 
academic DCU, studenţii şi colegiile 
colaboratoare. De exemplu, anul trecut au 
fost 40 de nominalizări. Toate proiectele sunt 
evaluate din perspectiva internă şi externă a 
impactului, după cum urmează:

Impact intern - Impact asupra 
Comunitǎṭii DCU
	 •	 Impact	personal	asupra	studenţilor	
  şi angajaţilor: contribuţie la dezvoltarea 
  Generaţiei 21
	 •	 Transformare	personală	şi	profesională:	
  schimbarea percepţiilor şi atitudinilor, 
  dezvoltare personală, dezvoltarea de noi 
  abilităţi, promovarea reflecţiei.
	 •	 Contribuţia	la	“experienţa	de	învăţare”
	 •	 Promovarea	abordărilor	inovatoare	în	
  privinţa progresului academic, evaluării şi 
  practicilor inovatoare în predare şi învăţare
	 •	 Facilitarea	pe	o	scară	largă	a	ȋnvǎṭǎrii 
  bazate pe comunitate (Community-
  Based Learning) şi a ȋnvǎṭǎrii pe baza 
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  cercetǎrii (Community-Based Research) 
  ca metodologii de învăţare
	 •	 Impuslionarea	dezvoltǎrii 
  capacitǎṭilor și cunoștinṭelor 
  academice și non-academice ȋn scopul 
  contribuṭiei semnificative la 
  dezvoltarea societǎṭii.

Impact extern - Relevanṭa comunitǎṭii
	 •	 Transformarea	comunităţii:	contribuţii	
  notabile în domeniul economic, 
  educaṭional, social şi cultural 
  în comunitate
	 •	 Contribuţii	la	dezvoltarea	socio-
  economică durabilǎ și a mediului 
  ȋnconjurǎtor.
	 •	 Rol	activ	la	nivel	civic,	social	şi	
  dezvoltarea bunăstării comunităţii.
	 •	 Beneficii	ale	comunităţii	la	nivel	local,	
  regional, naţional
	 •	 Adresabilitate	către	nevoile	comunităţii
	 •	 Dezvoltarea	binelui	public	folosind	
  resursele universităţii
Primul exemplu a reprezentat categoria 
Personal, iar al doilea este un premiu special 
pentru o inițiativa a studenților.

Premiul pentru Angajament al 
Președintelui, Categoria Personal 
(President’s Awards for Engagement 
2015: President’s Awards for Engagement 
– Winner Staff Category).
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Echipa ComputeTY (The ComputeTY Team) 
– Dr Jennifer Foster, Mr Gary Conway și Ms 
Christine Stears(School of Computing)
În cel de-al zecelea an deja, ComputeTY este 
un curs de tehnologie realizat de Şcoala de 
Calculatoare. Cursul îşi propune să creascǎ 
interesul elevilor pentru ştiinţa calculatoarelor, 
majoritatea aflându-se în zone dezavantajate 
din punct de vedere socio-economic. Aproape 
400 de studenţi participă la program în 
fiecare an, iar temele sunt legate de design 
web, programare şi dezvoltare de aplicaţiilor 
pentru telefoanele mobile. Membrii juriului 
au recomandat ComputeTY datoritǎ abordării 
problemelor inegalităţii la nivel de gen ȋn 
știinṭa calculatoarelor şi ariilor STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics), 
precum şi pentru sprijinul oferit tinerilor 
în vederea luării deciziilor într-o manieră 
informată cu privire la educaţia lor viitoare.

Premiul pentru Angajament al 
Președintelui, Menṭiune Specialǎ, Categoria 
Servicii de suport pentru persoanele cu 
dizabilitǎṭi si pentru ȋnvǎṭare (President’s 
Award for Engagement Special Mention 
Student Category Disability and Learning 
Support Service) – Echipa de Studenṭi 
voluntari pentru Programul “Provocarea 
dublului dezavantaj”.

Programul abordeazǎ provocarea dublului 
dezavantaj al elevilor cu dizabilitǎṭi din licee.
Pe lângă faptul că provin din medii 
defavorizate din punct de vedere socio-
economic, unii studenţi experimentează, 
de asemenea, o provocare suplimentară din 
cauza unei probleme de natură fizică, de 
învățare sau a unui handicap senzorial, care 
afectează în mod negativ șansele de progres 
în învățământul superior. În anul universitar 
2014/2015, o echipă de studenți voluntari ai 
DCU (ei înşişi cu dizabilități), a realizat o serie 
de ateliere de informare în 20 de școli DEIS. 
Membrii juriului au recunoscut rolul jucat în 

promovarea educației incluzive de către echipa 
de voluntari DCU.

LECŢII ÎNVĂŢATE

Premiul Președintelui este o iniţiativă foarte 
respectată de implicare civică în rândul 
studenților, personalului, dar şi comunităţii 
extinse a DCU, incluzȃnd rețele de colaborare, 
comunitatea și partenerii de afaceri. De la 
crearea acestui premiu, criteriile de acordare 
au fost ajustate pentru a satisface interesul tot 
mai mare în implicarea civică în campus și în 
comunitatea extinsă. Numărul de nominalizări 
pentru Premiul Președintelui, precum şi 
numărul de participanți la ceremonia anuală 
au crescut constant începând din 2010. Pentru 
premiile din 2015 au existat 40 de nominalizări, 
demonstrând astfel și popularitatea proiectului 
acestui proiect.

GRUP ŢINTĂ

Universitatea din Dublin (facultǎṭi, angajaţi, 
studenţi) şi grupuri ale comunităţii locale.

MATERIALE ȘI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

METODE DE IMPLEMENTARE

Programul proiectului (nominalizare, selecție, 
evaluare, jurizare și data ceremoniei de 
decernare a premiului) este convenit de către 
membrii Forumului pentru Angajament al 
DCU la una din întâlnirile trimestriale. Juriul 
este propus și ulterior desemnat de Forumul 
pentru Angajament împreună cu membrii 
comisiei care sunt reprezentanți ai personalului 
academic DCU, personalului administrativ 
și comunitar, ONG-uri, reprezentanți ai 
voluntarilor. Există patru premii: Premiul 
Președintelui pentru Angajament, Categoria 
Personal: 1000 Euro; Premiul pentru Merit 
Special, Categoria Personal: 500 Euro; Premiul 
Președintelui pentru Angajament, Categoria 
Studenṭi:  1000 Euro; Premiul pentru Merit 
Special, Categoria Studenṭi: 500 Euro. Premiile 
sunt prezentate de președintele DCU în cadrul 
unei ceremonii desfǎșurate în fiecare an în 
luna aprilie. Nominalizaţii sunt încurajaţi să 
posteze postere pe pagina evenimentului, 
https://www.dcu.ie/community/presidents-
award-2015.shtml. Pot exista auto-nominalizǎri 
de persoane / grupuri sau nominalizǎrile 
pot fi fǎcute de colegi, comunitate, etc. 
Nominalizǎrile din partea comunitǎṭii sau a 
partenerilor de afaceri sunt, de asemenea, 
binevenite.

Criteriile de evaluare stabilite de 
reprezentanții Forumului DCU pentru 
Angajament includ: 

 1) Conformitatea cu obiectivele DCU în 
   privinţa angajamentului strategic;
 2) Impactul intern asupra comunităţii a DCU;
 3) Impactul extern – Relevanța comunitǎṭii și
 4) Durabilitate.

LINK:
www.dcu.ie/president/presidents-
annual-awards.shtml

www.dcu.ie/president/presidents-annual-awards.shtml
https://www.dcu.ie/president/presidents-annual-awards.shtml
https://www.dcu.ie/president/presidents-annual-awards.shtml


UNIVERSITATEA:   
Universitatea din Porto

PERSOANĂ DE CONTACT:
Alice Ribeiro, Facultatea de Arte 
(coordonator)

WEB LINK:
http://sdi.letras.up.pt/default.
aspx?pg=saedup.ascx&m=11

CRITERII-RSU

5 Practici corecte
☒  Guvernare organizaţională care promovează 
  diversitatea şi pluralismul
☒  Politici legate de egalitate
☒  Sprijin professional pentru nevoile specifice ale 
  angajaţilor şi studenţilor

ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ

☒   Impact (local/naṭional/EU)
☒  Vizibilitate naṭionalǎ/ internaṭională
☒  Transferabilitate
☒  Practică inovatoare
☒  Fără taxă
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SCURTĂ DESCRIERE

SAEDUP este o reţea profesională care sprijină studenţii cu dizabilităţi în diferite departamente 
ale Universităţii din Porto, realizând un mediu mai flexibil şi divers care contribuie la creşterea 
conştientizării acestui aspect. Face parte dintr-o reţea profesională mai mare, numită GTAEDES, 
care a fost creată în 2007 de o serie de universităţi portugheze şi în care s-a implicat şi Institutul 
Naţional de Reabilitare. SAEDUP, ca serviciu pentru studenţii cu dizabilităţi, a contribuit 
la crearea unor politici şi practici de promovare a accesului și progresului studenţilor cu 
dizabilităţi. Codul s☒u de practică subliniază implicarea activă a studenţilor cu dizabilităţi în 
procesul de luare a deciziilor în privinţa nevoilor lor speciale.

http://sdi.letras.up.pt/default.aspx%3Fpg%3Dsaedup.ascx%26m%3D11
http://sdi.letras.up.pt/default.aspx%3Fpg%3Dsaedup.ascx%26m%3D11


UNIVERSITATEA PROMOTOARE
(and department)

În anul 1995, Uniunea studenţilor de la 
Facultatea de Arte a creat Biroul de sprijin 
pentru studenţii cu deficienţe de vedere, 
din cauza lipsei serviciilor specializate şi a 
suportului specific pentru acesti studenţi. 
În anul 2000 a fost creat SAEDUP, venind în 
sprijinul studenţilor cu dizabilităţi prin servicii 
specializate. Echipa de coordonare se află încă 
la Facultatea de Arte și fiecare facultate are un 
angajat care face parte din SAEDUP. Bugetul 
anual de 50.000 de euro  acoperă toate nevoile 
specifice ale studenţilor cu dizabilităţi şi este 
asigurat din bugetul Universităţii din Porto.

IMPACT

În 2014-2015, Universitatea din Porto avea 154 
studenţi cu nevoi speciale.

SAEDUP este inclusă într-o reţea mai largă 
profesională numită GTAEDES ce a fost creată 
în 2007 de către o serie de universităţi din 
Portugalia, cu implicarea Institutului Naţional 
de Reabilitare. GTAEDES îşi propune să 
promoveze cunoaşterea situaţiei persoanelor 
cu dizabilităţi din instituṭiile de ȋnvǎṭǎmȃnt 
superior, să asigure recunoaşterea şi să 
influenţeze legislaţia, servind ca o comunitate 
de sprijin pentru profesionişti, sǎ creeze 
un context pentru cercetare în privinţa 
studenţilor cu dizabilităţi din întreaga ţară şi 
un grup juridic pentru susţinerea drepturilor 
studenţilor cu dizabilităţi. Cu toate acestea, 
rolul lor pare limitat pentru profesionişti şi nu 
există o implicare a studenţilor cu dizabilităţi 
ca parteneri. Pe de altă parte, efortul depus 
de SAEDUP este influenţat substanṭial de 
implicarea practicǎ a studenţilor cu dizabilităţi. 
În cadrul Universităţii din Porto, SAEDUP a 
definit politici clare asupra dizabilităţilor și 
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acestea reprezintă modele pentru celelalte 
universităţi portugheze, permiţându-le 
acestora să ia măsuri de incluziune în funcţie 
de nevoile individuale ale fiecăruia. De 
asemenea, în acest process este implicată toată 
comunitatea academică (angajaţi, servicii şi 
alţi studenţi). SAEDUP lucrează, de asemenea, 
cu BAES / Biblioteca Deschisă pentru 
Ȋnvăţământ Superior. Evaluarea eficacităţii 
acestui program a fost compromisă din cauza 
datelor insuficiente sau anonime, astfel ȋncȃt 
se încearcǎ introducerea evaluǎrii în sondajele 
pedagogice viitoare.

LECŢII ÎNVĂŢATE

Reţeaua profesională a SAEDUP facilitează 
accesul și progresul pentru studenții cu 
dizabilități și are avantajul de a combina 
o politică și resurse de nivel universitar cu 
suportul local ȋn fiecare departament. Cu toate 
acestea, este clar că cercetarea existentă la 
diferite facultăți (de exemplu, Psihologie și 
Educație, Sport, Inginerie) a contribuit în mod 
cert la creșterea gradului de conștientizare 
a drepturilor studenților cu dizabilități. De 
exemplu, în ultimii ani, un grup de cercetare 
de la Facultatea de Psihologie și Educație 
a depus o muncă intensivă în studii asupra 
deficiențelor de auz (de exemplu, Felizes, 
Coelho Mendes & Vaz, 2012), care a condus 
la o recunoaștere mai puternică a nevoilor și 
drepturilor studenţilor cu deficienţe de auz 
și oferta de formare în domeniu a fost destul 
de atrăgătoare pentru comunitatea acestor 
persoane cu nevoi speciale și a determinat 
un acces mai larg al acestor studenţi. Primul 
doctorat al unui cercetător cu deficienţe de 
auz la Universitatea din Porto a fost finalizat în  
iulie 2013. Acest lucru demonstrează marele 
potențial al legăturii dintre cercetare și practică, 
în scopul de a favoriza includerea studenţilor 
cu dizabilități în universitate.



SAEDUP

MATERIALE ŞI ALTE DOCUMENTE 
INTERACTIVE

GRUP ŢINTĂ

Studenţii cu dizabilităţi şi profesorii lor.

METODE DE IMPLEMENTARE

SAEDUP, ca birou de sprijin pentru studenții 
cu dizabilităţi de la Universitatea din Porto, 
a contribuit la crearea diferitelor politici și 
practici pentru a promova accesul și progresul 
studentilor cu dizabilități, inclusiv o Cartă a 
drepturilor pentru studenții cu dizabilităţi, 
care prevede existența serviciilor de sprijin / 
a unei persoane specializate ȋn cadrul fiecărui 
departament, o tradiție în domeniul serviciilor 
de sprijin pentru studenți (de exemplu, 
bibliotecă Braille și servicii de conversie), suport 
tehnic (calculatoare speciale și altele ...) servicii 
specializate (tutori, asistenți personali pentru 
studenţii cu probleme de mobilitate, interpreți 
în clase, ...). Codul de practică al SAEDUP 
evidențiază implicarea activă a studenţilor 
cu dizabilități în procesul de luare a deciziilor 
cu privire la nevoile specifice ale acestora și 
stabilirea resurselor pe care aceştia ar trebui să 
le aibă la dispoziţie pentru a garanta includerea 
și progresul lor ȋn cadrul universităţii. SAEDUP 
oferă, de asemenea, instruire pentru informația 
accesibilǎ. Universitatea din Porto este singura 
universitate portugheză care oferă asistență 
personală pentru studenții cu dizabilități.

LINK:
http://tv.up.pt/videos/nqnjperb
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5. Concluzii

În prezentul Manual de bune practici, 
partenerii proiectului UNIBILITY au încercat 
să prezinte câteva exemple de bună practică 
în domeniul responsabilității sociale a 
universităților. Suntem conștienți de faptul 
că universitățile, ca instituții de cercetare 
și de învățământ, sunt responsabile pentru 
dezvoltarea și instruirea participanților 
implicați și a personalului care va reprezenta 
un nucleu intelectual important în viitor 
și sunt, prin urmare, cel mai important 
activ al timpurilor moderne. Nivelul de 
responsabilitate, care creşte în funcție de 
mărimea fiecărei universități, este chiar mai 
mare, deoarece câmpul educațional nu este 
preocupat doar de excelența în furnizarea 
de cunoștințe și cu transferul de metodologii 
științifice în practică, ci este mult mai mult 
decât atât și acoperă un context mai larg.

De aceea, proiectul UNIBILITY are ca obiective:
•		creşterea	angajamentului	universităṭilor în 
 comunităţile locale;
•	 dezvoltarea	strategiilor	de	creştere	activă	a	
 responsabilităţii sociale a universităţilor faţă 
 de studenţi si de cercetare;
•	 dezvoltarea	proiectelor	practice	de	servicii	cu	
 impact asupra mediului social;
•	 dezvoltarea	materialelor	de	instruire	şi	
 instruirea managementului universitar şi a 
 studenţilor în RSU şi

•	crearea	unor	reţele	între	universităţi	si	
 întreprinderile locale, sectorul de mediu şi 
 cel social.

Obiectivele de mai sus au fost stabilite datorită 
conștientizării crescânde a importanței 
educației și pentru că responsabilitatea 
socială a universităților a fost, pentru o 
lungă perioadă de timp, oarecum trecută 
cu vederea. Universitățile sunt purtători și 
creatori de cunoaștere și, ca atare, ele au o 
mare responsabilitate față de angajați, faţă de 
studenți și de mediul local în care își desfășoară 
activitatea. În acest sens, partenerii UNIBILITY 
au încercat să urmărească aceste obiective 
stabilite în colaborare cu diferite universități, în 
scopul de a acoperi zonele care reprezintă un 
efect pozitiv imediat.

Partenerii proiectului au mari speranțe 
că exemplele prezentate în Manualul de 
bune practici sunt un indicator elocvent al 
modului în care universitățile pot implementa 
efectiv la nivel local activități în domeniul 
responsabilității sociale și care ar putea fi 
lansate și în alte țări europene. În acest sens, 
echipa proiectului a realizat o cercetare şi a 
colectat materiale referitoare la RSU, pe care 
le-a inclus într-un Reader (care reprezintă, 
de asemenea, unul din rezultatele 
proiectuui UNIBILITY). 

Reader-ul a fost completat cu exemple 
privind RSU, publicate în acest Manual, şi 
pe baza acestora au fost pregătite doua 
cursuri: unul pentru personalul universităţilor, 
pentru creşterea conștientizării importanţei 
responsabilităţii sociale, şi un altul pentru 
studenţi şi cercetători, cu scopul diseminării 
şi implementării practice a rezultatelor 
proiectului în mediul local. Creşterea 
conștientizării importanţei responsabilităţii 
sociale pentru dezvoltarea universităţilor, 
criteriile de implementare şi instrumentele care 
vor permite introducerea practicilor RSU în 
activităţile interne si externe ale universităţilor, 
precum şi creşterea calităţii vieţii în mediile 
locale reprezintă obiectivele urmărite de 
partenerii proiectului UNIBILITY. 

Contribuţia noastră, ca de exemplu metodele 
prezentate si exemplele de bună practică, 
reprezintă un pas mic, dar important, 
către integrarea responsabilităţii sociale în 
universităţile europene şi, în consecinţă, către 
unificarea activităţilor de responsabilitate 
socială a universităţilor la nivel european.


