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Conferinţa Rectorilor Germani (HRK) vine cu publicaţii noi despre Buna
Predare
Cea mai recentă publicaţie, ca parte a proiectului Nexus – coordonat de către
Conferinţa Rectorilor Germani .- prezintă o gamă largă de metode inovatoare
din instituţiile de învăţământ superior de a facilita învăţarea centrată pe student
şi orientată spre competenţă.

Exemplele alese prezintă ‘predarea’ din

perspectiva diferiţilor participanţi: studenţi, profesori universitari, instituţii.
Mai mult de 30 de exemple oferă o privire în interiorul instituţiilor de
învăţământ superior din Germania, la modul cum aceastea apelează la metode
creative pentru a creşte calitatea programelor lor de studii.

Publicaţia, de 100 de pagini, este disponibilă online în format PDF sau e-book.
Pentru format carte, trimiteţi un email la nexus@hrk.de.

Invitaţie pentru trimitere lucrări:
A 10-a Conferinţă Anuală BMDA - Strategii victorioase în timpuri de criză,
Gdansk, Polonia (10-11 mai 2012)
Cea de-a 10-a Conferinţă Anuală a Asociaţiei Baltice de Dezvoltare
Management, cu titlul Strategii victorioase în timpuri de criză, va avea loc în
Gdansk, Polonia, între 10 şi 11 mai 2012, şi va fi găzduită de Facultatea de
Management şi Studii Economice a Universităţii Tehnologice din Gdansk, în
colaborare cu Fundaţia pentru Dezvoltare Management, Gdansk.
Obiectivul Conferinţei este de a aduce laolaltă reprezentanţi din lumea
afacerilor şi cea universitară, pentru a-şi împărtăşi păreri, idei despre cum ar
trebui să colaboreze cele două medii pentru a beneficia în mod mutual de

cunoştinţele şi experienţele celeilalte. S-a lansat o invitaţie pentru trimitere
lucrări ce vor fi prezentate în cadrul conferinţei, şi care se referă la
următoarele teme de cercetare:
• Leadership

de succes în timpuri de criză

• Management

finanţe şi asumarea riscurilor

• Managementul
• Management

strategic în medii incerte/în schimbare

• Antreprenoriat
• Colaborarea

resurselor umane

şi compania pe pieţele globale

mediului de afaceri şi academic în timpuri de criză

• Managementul

inovaţiilor

Termenul limită pentru înscrierea cu taxă redusă este 18 februarie 2012.

Pentru mai multe informaţii despre conferinţă şi lucrări, accesaţi BMDA
website.

Programul de Evaluare Instituţională IEP va evalua 90 de universităţi din
România ca parte a reformelor din învăţământul superior

Ca parte a reformelor din învăţământul superior anunţate anul trecut de către
guvernul din România, IEP- Programul de Evaluare Instituţională al EUA va
efectua evaluarea a 90 de universităţi din România în următorii trei ani.

În septembrie 2011, aşa cum era prevăzut în legea învăţământului superior din
România, într-o mişcare desemnată să diversifice învăţământul superior,
instituţiile din sistemul învăţământului superior (publice şi private) au fost
grupate în trei mari categorii: cercetare intensivă, predare şi cercetare, predare.

Reformele cer ca această clasificare să fie urmată de o evaluare a tuturor
instituţiilor realizate de o agenţie internaţională.

IEP- Programul de Evaluare Instituţională al EUA a fost selectat şi aprobat
pentru a încerca acest proces de evaluare ca parte a unui proces realizat de către
Agenţia executivă din România a învăţământului superior, al cercetării,
dezvoltării şi fondurilor de inovare (UEFISCDI). Acest proiect a fost lansat
oficial pe 9 ianuarie de către Ministerul Român pentru Educaţie la o întâlnire din
Bucureşti.

Folosind instrucţiunile IEP, fiecare instituţie va fi evaluată de către o echipă
internaţională de experţi - care include lideri universitari, precum şi studenţi,
profesionişti din învăţământul superior - toţi din afara României. Această
evaluare va pune accentul pe o gamă variată de probleme, aşa cum sunt
misiunea instituţională şi ce legătură are aceasta cu exerciţiul de clasificare,
prevederea asigurării calităţii, mecanismele asigurării calităţii şi managementul
strategic.

IEP va evalua mai întâi 42 de instituţii în primele două grupuri ale clasificării de
mai sus. Urmând un raport instituţional de auto-evaluare şi două vizite ale
echipei de evaluare, un raport final de la fiecare universitate evaluată va fi
transmis şi dat publicităţii. Cele 48 de instituţii rămase în cel de-al treilea grup
vor fi evaluate de către IEP în cursul anului 2013 şi 2014.

Pentru mai multe informaţii despre programul IEP, vă rog să vizitaţi:
www.eua.be/iep

Reţineţi informaţia:ALFA PUENTES conferinţa pentru lideri bi-regională
din Sao Paolo, Brazilia (12-14 noiembrie 2012)

Ca parte a proiectului ALFA PUENTES, prima conferinţă majoră biregională a
asociaţiei universităţii şi a membrilor lor din America Latină şi Europa va avea
loc în Sao Paolo în noiembrie 2012. Sub titlul Strategii Inovatoare pentru
Învăţământul

Superior

din

America

Latină

şi

Europa:

Colaborare

Internaţională şi Dezvoltare Regională, evenimentul se va concentra pe mai
multe tipuri de probleme care cuprind rolurile de schimbare a universităţilor din
societatea Americii Latine şi a Europei, creşterea şi dezvoltarea, precum şi
priorităţi strategice pentru colaborarea învăţământului superior din ambele
regiuni.

Conferinţa va fi găzduită de patru universităţi: UNICAMP-Universidade
Estadual de Campinas, USPI-Universidade Sao Paolo, UENESP-Universidade
Estadual Paulista, USC-Universidade Federal Sao Carlos şi sprijinită de întregul
parteneriat ALFA PUENTES, care constă în asociaţiile universitare naţionale şi
regionale în America Latină şi Europa.

Sunt aşteptaţi să participe aproximativ 250 de participanţi din America Latină şi
din Europa la acest eveniment unde vor fi şi alte evenimente şi întâlniri
bilaterale. Interesul preliminar pentru participare poate fi exprimat prin email la
alfapuentes@eua.be. Înscrierea începe în martie 2012.

Mai multe informaţii despre acest eveniment pot fi descărcate de aici.

Proiectul ALFA PUENTES lansat în 2011, ajută la construirea capacităţii la
nivelul asociaţiilor universitare din America Latină şi Europa ca importanţi

factori motrici pe agendele de internaţionalizare şi integrare regională. Este
condus de Asociaţia Universitară Europeană, în cooperare strânsă cu membrii
asociaţiei sale, asociaţiile rectorilor naţionali din Germania, Franţa, Spania,
Portugalia şi Polonia cu 17 asociaţii naţionale şi regionale din America Latină,
EU-Latin America Observatory (OBREAL) şi Grupul Santader al Universităţilor
(AGS).

Proiectul ALFA PUENTES este co-finanţat de programul Comisiei Europene
ALFA.

