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Seminar cu privire la strategiile pentru o colaborare de succes între Europa
şi China în domeniul cercetării şi educaţiei, Bruxelles, Belgia (7 iunie 2012)

Reţeaua Universităţilor Europene, Grupul Santander, Reţeaua Universităţilor din
Capitalele Europene (UNICA) şi Grupul Compostela au luat împreună iniţiativa
de a reflecta asupra strategiilor de colaborare academică cu China pe parcursul
unui seminar comun care va avea loc la Universitatea Kent, Belgia, pe data de 7
iunie 2012.
Seminarul cu privire la strategiile de colaborare cu succes în domeniul cercetării
între Europa şi China va oferi informaţii practice şi studii de caz pe tema
colaborării fructuoase cu China în cercetare şi educaţie. Va reuni experţi atât din
China, cât şi din Europa, pentru a explica mai detaliat abordările efective ale
întrebărilor din jurul unor subiecte cum sunt diferenţele culturale, recrutarea
studenţilor, stabilirea de relaţii cu parteneri de calitate, colaborarea în cercetare
şi implicările acesteia, probleme de calitate şi promovarea învăţământului din
UE în China.
Termenul limită pentru înscrierea la eveniment este 31 mai 2012.
Pentru mai multe detalii, vezi site-ul web al evenimentului.

Conferinţă E-TRAIN cu privire la Instruirea Membrilor Comisiei de
Asigurare a Calităţii, Madrid, Spania (14-15 iunie 2012)

Consorţiul European pentru Acreditare (ECA) susţine o conferinţă cu privire la
Instruirea Membrilor Comisiei de Asigurare a Calităţii, Madrid, Spania, între 14
şi 15 iunie 2012.
Această conferinţă va disemina rezultatele proiectului E-TRAIN, care a iniţiat
un seminar „instruire pentru instructori” pentru agenţii şi o bază de cunoştinţe
pentru experţi şi personalul din asigurarea calităţii.
Se adresează experţilor din asigurarea calităţii, agenţiilor şi factorilor de
decizie, pentru împărtăşirea procedurilor şi bunelor practici în instruire.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-ul web ECA.

Simpozionul ISCN 2012- Puterea parteneriatelor, Eugene, SUA (19-21 iunie
2012)

Simpozionul din 2012 al Reţelei Internaţionale de Campusuri Sustenabile
(ISCN)- Puterea parteneriatelor, va avea loc între 19 şi 21 iunie la Universitatea
Oregon in Eugene, Oregon, SUA.
Simpozionul 2012 se va concentra pe extinderea iniţiativelor de sustenabilitate
dincolo de graniţele campusurilor tradiţionale, cu scopul de a include eforturile
locale şi regionale. Organizatorii notează că „colegiile şi campusurile inventează
parteneriate puternice cu guvernele locale, sectorul corporatist şi organizaţiile
non-profit pentru a aborda problemele comune, transferul accelerat de
tehnologie şi pentru a promova schimbul de cunoştinţe.”
Acest al 6-lea eveniment anual va prezenta exemple şi metode pentru iniţierea
cu succes a parteneriatelor şi va include sesiuni de lucru aprofundate,

oportunităţi pentru crearea de reţele şi ceremonia pentru premiile pentru
excelenţă în campusuri sustenabile ISCN.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitaţi site-ul web al ISCN.

Conferinţa anuală HUMANE, Konstanz, Germania (22-23 iunie 2012)

Conferinţa anuală a preşedinţilor Reţelei Universitare de Management şi
Administraţie din Europa (HUMANE)- Universităţi de succes va examina
motivele pentru care unele universităţi au o performanţă superioară altora, deşi
circumstanţele

sunt

asemănătoare,

precum

şi

rolul

administraţiei

şi

managementului în aceste cazuri. Se va centra pe cele mai bune practici şi va
oferi oportunitatea de a învăţa şi de a împărtăşi experienţe.
Pentru mai multe informaţii despre acest eveniment, clic aici, iar pentru a vă
înscrie, clic aici.

Apel pentru candidaturi: Proiectul 2012 al Fundaţiei Nipone cu privire la
donarea de cărţi

Fundaţia niponă acceptă acum candidaturi pentru Proiectul 2012 al Fundaţiei
Nipone cu privire la donarea de cărţi, „100 de cărţi pentru înţelegerea japonezei
contemporane”.
Bibliotecile universitare din Europa sunt invitate să facă o donaţie de până la
100 de cărţi în limba engleză despre limba japoneză contemporană.
Vă rugăm să trimiteţi materialele Federaţiei Nipone până la data de 14
septembrie 2012.
Fundaţia niponă este o organizaţie filantropică non-profit, activă în Japonia şi
în lume.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi acest site web.

Invitaţie la trimiterea propunerilor: a 5-a ediţie a Conferinţei Anuale a
membrilor Consiliului EUA pentru Studii Doctorale

Membrii Consiliului EUA pentru Studii Doctorale au publicat o invitaţie la
prezentarea propunerilor pentru cea de-a 5-a întrunire anuală, cu tema Surse de
finanţare diversificate pentru învăţământul doctoral, organizată la Karolinska
Institutet, în Stockholm, în intervalul 25 – 26 septembrie 2012.

Participanţii la cea de-a 5-a ediţie a întrunirii anuale EUA-CDE (EUA Council
for Doctoral Education – Consiliul EUA pentru Studii Doctorale) vor prezenta şi
vor analiza în mod critic diversele canale şi moduri de finanţare a
învăţământului doctoral, precum interdependenţa dintre excelenţă şi dezvoltarea
capacităţii şi calcularea costurilor la nivel intern pentru şcolile şi programele
doctorale. Scopul întrunirii este stabilirea unei platforme pentru dialog între
reprezentanţii universităţilor, ai organizaţiilor de finanţare şi alte părţi interesate.

Participanţii sunt invitaţi să-şi aducă aportul cu privire la experienţele,
strategiile, procedurile şi practicile la nivel instituţional, care să reflecte
diversificarea surselor de finanţare a învăţământului doctoral. Discursurile, care
vor fi susţinute în grupuri de lucru paralele, trebuie să vizeze unul sau mai multe
dintre aspectele de mai jos:

o Canale şi modele de finanţare (finanţarea şcolilor sau programelor
doctorale şi finanţarea doctoranzilor)
o Fonduri structurale destinate dezvoltării învăţământului doctoral
o Cooperare între reprezentanţii universităţilor şi cei ai sectorului
privat în sfera învăţământului doctoral

o Investiţii (în) şi alocarea de fonduri pentru învăţământul doctoral

Pentru informaţii suplimentare cu privire la teme şi la modul în care puteţi
trimite o propunere, vă rugăm, descărcaţi aici invitaţia de trimitere a
propunerilor.

Data limită până la care puteţi trimite propunerile este 15 iunie 2012.

Dezbaterea cu privire la Cadrul de îmbunătăţire a calităţii stagiilor de
practică

Membrii Comisiei Europene au lansat o dezbatere publică cu tema Cadrul de
îmbunătăţire a calităţii stagiilor de practică. Scopul acestei dezbateri online
este de a aduna păreri cu privire la îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică
prin intermediul unui cadru, pentru a ajuta tinerii să treacă mai uşor de la etapa
studiilor, la cea profesională.

Dezbaterea este disponibilă online până pe 11 iulie 2012. Pentru informaţii
suplimentare, daţi click aici.

Cea de-a 19 întrunire a miniştrilor din ASEAN – UE şi cooperarea în sfera
învăţământului superior

Cea de-a 19 întrunire a miniştrilor din ASEAN – UE avut loc luna trecută, la
Brunei Darussalam. În declaraţia publicată după întrunire, miniştrii au
confirmat că ar fi încântaţi să consolideze relaţiile de colaborare în domeniile
social şi cultural şi au subliniat interesul în privinţa cooperării în sfera

învăţământului superior prin sporirea posibilităţii iniţierii programelor de studiu
derulate în comun, după frecventarea cărora absolvenţii primesc diplome duble,
prin intensificarea mobilităţii studenţilor şi universitarilor prin programul
Erasmus Mundus precum şi prin consolidarea relaţiilor dintre reprezentanţii
Reţelei universitare ASEAN şi cei ai EUA (În prezent, cele două organizaţii
coordonează proiectul CODOC: Cooperarea între Africa, Asia, America Latină
şi Europa în sfera învăţământului doctoral).

Planul de acţiune pentru consolidarea parteneriatului ASEAN – UE (2013 –
2017) evidenţiază, de asemenea, obiectivul de a întări colaborarea dintre
organizaţiile educaţionale internaţionale din statele membre ASEAN şi EUA în
vederea îmbunătăţirii calităţii învăţământului prin creşterea standardelor
activităţii de predare, predarea şi învăţarea de limbaje şi cultură precum şi prin
utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în educaţie.
ŞTIRI DE LA MEMBRI ŞI PARTENERI

Membrii Conferinţei Rectorilor Germani (HRK) îşi aleg preşedintele

Profesorul Horst Hippler, preşedinte al Institutului de Tehnologie din Karlsruhe
(Karlsruhe Institute of Technology – KIT), a fost ales preşedinte al Conferinţei
Rectorilor Germani pe perioada 1 mai 2012 – 31 august 2015, în cadrul
Întrunirii Generale a membrilor HRK din Hamburg.

Profesorul Hippler îi succedă prof. Margret Wintermantel, care a acceptat, în
cursul acestui an, postul de preşedinte al Serviciului German privind Schimbul
la nivel Academic (German Academic Exchange Service – DAAD).
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul web al HRK.

