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ANUNŢ
Universitatea din Bucureşti, împreună cu partenerii săi (Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara şi
compania Softwin), în calitate de beneficiar al proiectului POS DRU - 26646
„Formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice
universitare”, anunţă demararea procedurii de selecţie a participanţilor la
cursurile de formare continuă de tip „blended learning”.
Prin intermediul acestor programe de formare se urmăreşte
dezvoltarea competenţelor profesionale ale diverselor categorii de cadre
didactice universitare în trei mari domenii de interes: asigurarea calităţii în
învăţământul superior, învăţarea centrată pe student şi practică profesională
a studenţilor.
Activităţile se vor desfăşura în perioada iunie 2011 - august 2012 în
toate cele trei centre universitare partenere (Universitatea din Bucureşti,
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din
Timişoara). În perioada iunie 2011 - septembrie 2011 se vor desfăşura
activităţi de informare şi transmitere a materialelor de curs, precum şi
stabilirea calendarului sesiunilor de formare. Cursurile de formare propriuzise se vor desfăşura după data de 15 septembrie 2011.
Cursurile desfăşurate de către Universitatea din Bucureşti vor fi structurate
după cum urmează:

Modul

M1
Asigurarea
calităţii în
învăţământul
superior

M2
Învăţarea
centrată pe
student –
strategii de
proiectare,
implementare
şi evaluare
procesului
educaţional

M3
Practica
profesională
a studenţilor

Curs
M1.1.Sisteme
interne de
management şi
asigurare a
calităţii
M1.2.
Asigurarea
calităţii:
standarde,
proceduri la
nivel de
programe de
studiu şi instituţii

Grup ţintă
Membrii comisiilor
de calitate de la
nivel de catedre,
facultăţi
universităţi;
auditori interni etc.

Personal
managerial din
universităţi

Nr. participanţi

32
(2 grupe)

32
(2 grupe)

M2.1. Predarea,
învăţarea şi
Tinerii universitari
evaluarea în
(experienţă max 5
învăţământul
ani în învăţământul
superior
superior)

51
(3 grupe)

Cadre didactice
universitare cu
experienţă (minim
6 ani experienţă în
învăţământul
superior)

32
(2 grupe)

M2.2. Strategii
educaţionale
cent
rate pe student

M3.1.Strategii
instituţionale de
proiectare,
implementare şi
evaluare a
practicii
profesionale a
studenţilor –
plasamente şi
parteneriate

Coordonatorii de
practică
profesională

18
(o grupa)

Descrierea cursurilor:
Modulul 1:

Calitate şi internaţionalizare în domeniul învăţământului superior;

Evaluarea externă a calităţii în învăţământul superior;

Abordarea instituţională a calităţii în învăţământul superior;

Proceduri şi dimensiuni ale managementului calităţii;

Proceduri şi instrumente de evaluare internă a calităţii.
Modulul 2:

Profesionalizarea carierei didactice în învăţământul superior: evoluţii şi
provocări;

Curriculum universitar;

Strategii, metode şi tehnici de predare – învăţare Universitară;

Învăţarea/studiul academic şi formarea competenţei de învăţare;

Evaluarea în învăţământul superior;

Optimizarea competenţelor didactice ale personalului universitar;
MODULELE 1 SI 2 AU TEME COMUNE, DAR ŞI TEME DIFERENŢIATE ÎN
FUNCŢIE DE CATEGORIA DE PARTICIPANŢI (GRUPUL ŢINTĂ)
Modulul 3:

Practica profesională între necesităţi şi posibilităţi;

Caracteristici ale practicii de specialitate;

Tipuri de instruire practică;

Managementul stagiilor de practică;

Implementarea strategiei instituţionale privind practica profesională;

Evaluarea practicii profesionale a studenţilor;

Practica profesională şi educaţia sustenabilă.
Structura cursurilor: Fiecare dintre cursuri va avea 66 de ore
(echivalentul a aprox. 20 credite ECTS) împărţite aproximativ în 26 de ore
în sală, 20 de ore online şi 20 de ore practică profesională. Durata cursurilor
va fi de 10 săptămâni.
Important:
1.
Participarea la cursurile de formare este gratuită, costurile fiind
asigurate prin implementarea proiectului POS DRU - 26646 „Formare
continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare”.
2.
Un cadru didactic universitar poate să se înscrie la un singur curs.

Documente necesare înscrierii:
Curriculum Vitae;
Cerere de inscriere la unul dintre cursuri;
Copie după cartea de identitate;
Formular individual de înregistrare;
Adeverinţă de apartenenţa la unul dintre grupurile ţintă;
Declaraţie de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor
personale.
Persoanele interesate şi care aparţin unuia dintre grupurile ţintă se pot
înscrie şi trimite documentele solicitate la blu@g.unibuc.ro până la
data de 30 aprilie 2011.
Informații suplimentare și formularul de înscriere pot fi găsite pe
adresa site-ului proiectului: http://blu.cc.unibuc.ro.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, Programul
Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
Axa prioritară 1, Domeniul Major de Intervenție 1.3., prin contractul
POSDRU/57/1.3/S/26646.

