
 

Managementul Calității UNICULTURE 

DEZVOLTAREA UNEI ABORDĂRI NOVATOARE PENTRU 
TRAININGUL CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE CARE 
LUCREAZĂ ÎNTR-UN MEDIU DIVERS ȘI INTERCULTURAL 

PROIECTUL UNICULTURE 

Proiectul Erasmus+ UniCulture urmărește dezvoltarea unei abordări 

novatoare, holiste și interactive pentru instruirea cadrelor didactice 

universitare care își desfășoară activitatea în contexte interculturale 

și cross-culturale. Pachetul de instruire dezvoltat în cadrul 

proiectului cuprinde: manualul pentru cadrele didactice 

universitare- ce oferă cadrul teoretic pentru activitatea didactică în 

context inter și cross cultural, caietul de aplicații cu exemple, teste 

și studii de caz și manualul pentru traineri în vederea facilitării 

implementării stagiului de pregătire UniCulture. 

Asigurarea calității în proiectul UniCulture 

Planul de Asigurare a Calității dezvoltat în cadrul proiectului 

ilustrează metodologia pentru asigurarea calității, metodele 

specifice, precum și alocarea responsabilităților în vederea 

respectării standardelor de calitate pe durata implementării 

proiectului. Scopul evaluării calității din cadrul proiectului UniCulture 

vizează:  

• monitorizarea gradului în care obiectivele, prioritățile și 

nevoile grupurilor țintă sunt îndeplinite;  

• asigurarea unui management adecvat al proiectului, precum 

și respectarea standardelor de calitate în ceea ce privește 

rezultatele și evenimentele organizate. 

 

Concret, evaluarea calității urmărește: 

• monitorizarea proceselor interne; 

• evaluarea produselor intelectuale; 

• asigurarea standardelor privind sustenabilitatea și rezultatele 

generate în cadrul proiectului. 

 

Roluri în Asigurarea Calității  
Managementul calității în cadrul proiectului UniCulture este 

coordonat de Fundația PAX Rhodopika (PAX). PAX cooperează 

îndeaproape cu organizația coordonatoare a proiectului 

(Universitatea Transilvania din Brașov), dar și cu ceilalți partenerii 

și actorii relevanți. 

 

Controlul calității  
În vederea asigurării calității, Fundația PAX monitorizează aplicarea 

standardelor de calitate în cadrul proceselor de management, dar și 

în ceea ce privește respectarea metodologiei și calitatea rezultatelor 

proiectului, valorificând feedback-ul primit de la parteneri, 

participanții la proiect și actorii relevanți. În cazul în care sunt 

identificate riscuri cu privire la atingerea indicatorilor sunt propuse 

și aplicate măsuri corective. Partenerii se străduiesc să-și 

îmbunătățească continuu performanța, să asigure eficacitatea 

efortului echipei, să solicite feedback de la colegi și să ofere 

feedback. 

 
 

 

Metode de evaluare 

Metode de evaluare internă 

Aceste metode sunt utilizate pentru a oferi feedback cu privire la 
implementarea proiectului, design-ul fluxului de lucru, satisfacția 
partenerilor, calitatea comunicării. De asemenea, permit identificarea 
aspectelor ce necesită îmbunătățiri și elaborarea de propuneri pentru 
creșterea performanței. Evaluarea internă în cadrul proiectului 
UniCulture se realizează prin: 

1) evaluarea și monitorizarea progresului și proceselor 

2) evaluarea calității rezultatelor intermediare - în acord cu obiectivele 
proiectului și relevanța lor pentru grupurile țintă. 

Metode de evaluare externă 

Aceste metode sunt utilizate pentru măsurarea satisfacției și 

colectarea feedback-ului de la grupurile țintă, de la actorii relevanți și 

participanții la cursul în sistem mixt (b-learning). Metodele de evaluare 

externă includ: 
 

1) evaluarea cursanților de către formator – metodă utilizată și pentru 

colectarea feedback-ului privind conținutul stagiului de instruire; 

2) evaluarea fazei de testare a stagiului de instruire – pentru 

colectarea feedback-ului asupra rezultatelor proiectului, i.e., 

conținutul cursului și platforma online dezvoltată pentru stagiul 

UniCulture. 

Indicatori privind Asigurarea Calității  

În cadrul procesului de management al calității se vor aplica două 
seturi de indicatori: 

• cantitativi (cu privire la rezultatele proiectului)  

• calitativi (cu privire la calitatea produselor livrate și a 

proceselor). 

 PARTENERII IMPLICAȚI ÎN PROIECT 

Coordonator: Universitatea Transilvania din Brașov, Romania 

Parteneri: 

✓ Buckinghamshire New University, Regatul Unit 

✓ Universitatea din Zagreb, Croația 

✓ Fundația pentru dezvoltarea activității internaționale și 

educaționale – FRAME, Polonia 

✓ Fundația Pax Rhodopica, Bulgaria 

AFLAȚI MAI MULTE: www.uniculture.unitbv.ro  

Urmăriți-ne pe Facebook   

www.facebook.com/UNICULTUREproject/ 

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. 
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea 

exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională şi Comisia Europeană 
nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul 

informației 

Asigurarea 

Calității  

•   Lucrați într-un mediu intercultural și cross-cultural?  

•   Aveți studenți care provin din medii culturale și etnice diferite? 

•   Sunteți interesat(ă) să aflați mai multe despre metodele pedagogice adecvate 

contextelor interculturale și cross-culturale? 

Dacă răspunsul la oricare dintre întrebările de mai sus este ‘da’, atunci acest 

proiect este pentru dumneavoastră! 

http://www.uniculture.unitbv.ro/
http://www.facebook.com/UNICULTUREproject/
http://www.facebook.com/UNICULTUREproject/

