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EUA şi AAU lansează o evaluare pilot a calităţii – Africa

Ca urmare a proiectului recent încheiat, Acces către succes: Dezvoltarea
încrederii şi a Schimburilor între Europa şi Africa, EUA şi AAU (Asociaţia
Universităţilor din Africa) au lansat un proiect pilot, cu o durată de 2 ani –
Conexiunea calitativă între Europa şi Africa: Construirea capacităţii
instituţionale prin parteneriat – cu scopul de a dezvolta această capacitate şi
programe de învăţare comune în cadrul reformei de asigurare a calităţii.

Co-finanţat de Programul Erasmus Mundus al Comisiei Europene, acest proiect
va împărtăşi metoda folosită de Programul de Evaluare Instituţională EUA (IEP)
cu 5 universităţi din Africa, în diferite regiuni ale Africii sub-sahariene (ca un
experiment).

Având în vedere deschiderea şi flexibilitatea metodologiei,

proiectul nu are intenţia de a impune noile proceduri de Asigurare a calităţii
universităţilor din Africa, ci să le încurajeze să-şi evalueze obiectivele lor
instituţionale şi misiunea într-un mod bine structurat, şi să considere bunele
practici europene în acest domeniu.

Echipa bi-regională de experţi va efectua cinci evaluări instituţionale pilot la
Universitatea din Namibia; Kenyatta University, Kenya; Universitatea Omar
Bongo, Gabon; Institutul de Studii Profesionale (IPS), Ghana şi Universitatea
Ahmadu Bello din Nigeria. Experţii din Africa sunt invitaţi să se alăture acestui
grup european în Dublin, între 5-6 mai pentru a planifica vizitele de evaluare,
care vor avea loc între septembrie 2011 şi ianuarie 2012. Aceste evaluări vor

fi incluse într-un dialog mai extins între cele 2 regiuni, incluzând un seminar
pilot şi o conferinţă, unde se va discuta o posibilă prelungire a proiectului.

EUA şi AAU sunt interesate în aplicarea acestui proiect, susţinut de către
parteneri precum Consiliul Director al Universităţilor din Irlanda (IUQB) şi
Universitatea din Aveiro.

Asociaţia Erasmus Mundus a Absolvenţilor din

universităţile din Africa este partener asociat, şi oferă participarea de studenţi în
cadrul echipei de experţi.

EUA lansează un proiect nou: Colaborarea în Studiile Doctorale între
Africa, Asia, America latină şi Europa (CODOC)

EUA şi partenerii săi – SARUA (Asociaţia Universităţilor din Africa de Sud,
AUN (Reţeaua Universitară ASEAN), OUI-IOHE (Asociaţia Inter-America
pentru Învăţământul Superior, (OBREAL) Observator al Relaţiilor dintre UE şi
America Latină, Universitatea din Bonn şi Institutul Karolinska – au lansat un
proiect nou, sprijinit de către Programul Erasmus Mundus al Comisiei Europene.

Colaborarea în Studiile doctorale între Africa, Asia, America latină şi Europa
(CODOC) va examina tendinţele în studiile doctorale în diferite regiuni ale
lumii şi are ca scop furnizarea de ocazii pentru îmbunătăţirea colaborării la acest
nivel între universităţile europene şi partenerii lor globali.

Proiectul CODOC a fost iniţiat din discuţiile tot mai dese inter-regionale despre
studiile doctorale, care au fost gândite de către Europa, America de Nord şi alte
câteva ţări dezvoltate din Asia şi Pacificul de Sud. Acest proiect are în vedere
faptul că creşterea dimensiunii internaţionale în dialogul despre studiile

doctorale şi oferta acestora nu ia în considerare dezvoltările globale care au
afectat creşterea echilibrată a societăţilor bazate pe cunoaştere.

Pentru că

educaţia şi cercetarea se întreţes cu strategiile naţionale de creştere, universităţile
din Europa trebuie să examineze parteneriatele strategice şi cele echitabile social
în domeniul studiilor doctorale.

Prima fază a proiectului CODOC va implica un sondaj printre universităţile din
Africa, Asia şi America latină pentru a-şi forma o părere generală asupra
tendinţelor la nivelul doctoratelor în aceste regiuni şi a le compara cu situaţia din
Europa. Ca urmare, se vor ţine trei seminarii în care se vor împărtăşi din
experienţa şi bunele practici din reforma studiilor doctorale, se vor compara
modele pentru studii comune şi se va discuta scopul dezvoltării acestora într-un
context global.

Primul dintre aceste seminarii se va ţine la Universitatea

Chulalongkorn, Bangkok, Tailanda, între 25 şi 27 septembrie 2011. Există un
număr limitat pentru participanţii europeni. Pentru informaţii despre înscriere,
contactaţi Joanne Byrne, la joanne.byrne@eua.be.

CODOC va porni de la discuţiile avute recent la Forumul Strategic Global EUACDE pentru Studii Doctorale şi va oferi ocazii de asociere în reţea pentru liderii
acestui departament din cele 4 regiuni ale lumii.

Discuţie de grup cu privire la finanţarea programelor de ştiinţe sociale şi
umaniste din Europa, eveniment găzduit de Parlamentul European

Pe data de 3 mai, Biroul UE de Legătură al Universităţii Autonome din Berlin
(Freie Universitat Berlin) a organizat la Parlamentul European, în Bruxelles, o

discuţie de grup cu tema Viitorul programelor de ştiinţe sociale şi umaniste din
Europa, sub aspectul finanţării.

Printre vorbitori s-au numărat Maria Da Graca Carvalho, Patricia Reilley, Maire
Geoghegan-Quinn, membru al Biroului Comisarului, Prof. Erika Fischer-Lichte
(Freie Universitat Berlin), Prof. Iain Begg (Şcoala de Ştiinţe Economice şi
Politice din Londra) şi Dr. Charlotte Fiala (Şeful Biroului UE de Legătură al
Freie Universitat Berlin).

În cadrul discursului său, d-na Carvalho a prezentat perspectiva dumneaei cu
privire la diversele programe de cercetare şi inovare ale UE, punând accent pe
cele din sfera ştiinţelor sociale şi umaniste. În calitate de raportor pe probleme
de simplificare a programelor de cercetare şi inovare ale UE şi de raportor
permanent în sfera cercetării, în cadrul Comitetelor privind stabilirea bugetului
actual şi viitor, Maria Da Graca Carvalho a subliniat „nevoia finanţării sporite
pentru programele UE în sfera cercetării şi inovării”. De asemenea, a evidenţiat
faptul că ştiinţele sociale şi umaniste joacă un rol important în Programul Cadru
de Cercetare.

Participanţii au convenit asupra finanţării programelor de ştiinţe sociale şi
umaniste în cadrul viitorului Program Cadru European.

Informaţii suplimentare cu privire la eveniment – inclusiv lucrarea prezentată de
Dr. Charlotte Fiala, cu tema Fonduri europene destinate cercetării în sfera
ştiinţelor sociale şi umaniste, după 2014 sunt disponibile pe site-ul web al
Biroului UE de Legătură al Freie Universitat Berlin.

Invitaţie pentru trimiterea propunerilor: Seminarii de analiză organizate
de Fundaţia Europeană pentru Ştiinţă

Fundaţia Europeană pentru Ştiinţă (The European Science Foundation – ESF) a
lansat o invitaţie pentru trimiterea propunerilor în diverse domenii, pentru
Seminariile de Analiză.

Seminariile au scopul de a contura noi perspective în sfera cercetării sau de a
explora domeniile de cercetare nou apărute, cu un potenţial impact asupra celor
mai recente realizări ştiinţifice. Întrunirile trebuie să fie interactive şi orientate
pe rezultate, numărul participanţilor este între 15 şi 30, iar subvenţiile acordate
sunt în valoare de până la 15.000 de Euro. Subvenţiile se acordă pentru
seminariile ce vor avea loc în 2012 (1 februarie – 31 decembrie).

Propunerile vor fi evaluate sub aspectul potenţialului de reuşită şi de a constitui
o bază pentru noi domenii de cercetare şi / sau pentru noi propuneri în sfera
inovării sau de a schimba paradigme.

De asemenea, propunerile trebuie să demonstreze potenţialul de iniţiere a
activităţilor de revizuire ulterioară.

Data limită pentru primirea propunerilor este 26 mai 2011 (orele 16:00).

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul web al Fundaţiei Europene
pentru Ştiinţă.
Conferinţa anuală EARMA 2011: Susţinerea cercetării competitive în
Europa, Braganca, Portugalia (22-24 iunie 2011)

Conferinţa Anuală a Asociaţiei Europene pentru Directori în Cercetare
(EARMA) va avea loc la Braganca, Portugalia, între 22 şi 24 iunie 2011.

Pe subiectul susţinerii cercetării competitive în Europa, Conferinţa va aduna
directori în cercetare şi alte persoane interesate de politicile europene din ştiinţe
pentru a discuta oportunităţile actuale europene şi forme viitoare ale politicilor
europene din cercetare.

Temele cheie vor include modalităţi de îmbunătăţire a accesului la fonduri şi de
obţinere a unor aplicaţii mai bune, modalităţi de gestionare a managementului
proiectelor finanţate şi de îmbunătăţire a eficienţei, astfel încât oamenii de ştiinţă
să se poată concentra pe ştiinţă. Va exista de asemenea posibilitatea de a
împărtăşi cele mai bune practici şi de a împărtăşi viziuni asupra modului în care
politicile viitoare le-ar putea afecta munca.

Termenul limită pentru înscriere este 31 mai 2011.

A 6-a Conferinţă Internaţională pe tema educaţiei într-un mediu în
schimbare: creativitate şi implicare în învăţământul superior, Universitatea
Salford, Regatul Unit (6-8 iulie 2011)

A 6-a conferinţă pe tema educaţiei într-un mediu în schimbare de la
Universitatea Salford: Creativitate şi implicare în învăţământul superior va avea
loc în Regatul Unit între 6 şi 8 iulie 2011.

Conferinţa va explora cele mai bune practici internaţionale în predare şi
cercetare educaţională în învăţământul superior. Prin intermediul temelor de
media socială, învăţare, predare şi evaluare, precum şi prin parteneriate şi
comunicare în reţea, se doreşte identificarea modelelor creative pentru
implicarea într-un mediu educaţional în schimbare.

Uniunea Studenţilor Europeni (ESU) alege un nou preşedinte

Allan Päll din Estonia a fost ales noul Preşedinte al Uniunii Studenţilor Străini
în timpul întâlnirii Consiliului, care a avut loc între 5 şi 7 mai la Tallinn,
Estonia. Acesta va prelua funcţia de la Bert Vandenkendelaere (din Belgia) pe 1
iulie 2011. Noul preşedinte a spus că „cea mai importantă prioritate a sa o
constituie problema finanţării în învăţământul superior” subliniind că „ne vom
sprijini membrii în lupta lor pentru menţinerea şi creşterea investiţiilor în
învăţământul superior”.

ESU, ca organizaţie umbrelă formată din 45 de uniuni naţionale ale studenţilor
din 38 de ţări europene, reprezintă studenţii la nivel european.

