
 

Al doilea Newsletter 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. 

Manualul Uniculture - noutăți 

Manualul pentru cadrele didactice universitare oferă cadrul teoretic 

necesar dezvoltării competențelor personale și profesionale privind 

activitatea de predare în context inter și cross-cultural. Manualul 

cuprinde 4 module și 19 capitole, ilustrând concepte cheie, 

delimitări terminologice și modelele teoretice de referință. Partenerii 

din cadrul proiectului au dezvoltat conținutul manualului, ce va fi 

testat în fiecare țară parteneră. 

Caietul de aplicații- noutăți 

Caietul de aplicații este complementar manualului, cuprinzând studii 

de caz, exemple, teste și exerciții utile pentru evaluarea cursanților 

și autoevaluare. Caietul de aplicații reflectă structura manualului (4 

module și 19 capitole) furnizând instrumente utile în activitatea 

didactică. Conținutul este în curs de elaborare, urmând a fi testat în 

anul 2021 când va fi disponibil în limbile engleză, română, bulgară, 

croată și poloneză. 

 

ÎNTÂLNIRILE ECHIPEI UniCulture 

Deși pandemia COVID-19 a generat o serie de provocări, echipa 

Uniculture a fost permanent în legătură și s-a concentrat asupra 

activităților proiectului. Toate întâlnirile planificate au avut loc 

online, utilizându-se sistemul de videoconferință și instrumentele 

virtuale de comunicare și colaborare. 

 

 

ASIGURAREA CALITĂȚII PE SCURT 

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 de implementare a proiectului. Scopul evaluării 

calității din cadrul proiectului UniCulture vizează: (1) monitorizarea 

gradului în care obiectivele, prioritățile și nevoile grupurilor țintă sunt 

îndeplinite; (2) asigurarea unui management adecvat al proiectului, 

precum și respectarea standardelor de calitate în ceea ce privește 

rezultatele proiectului și evenimentele organizate. Concret, evaluarea 

calității urmărește monitorizarea proceselor interne, a produselor 

intelectuale, a sustenabilității și a rezultatele generate în cadrul 

proiectului. 

Roluri în Asigurarea Calității  

Managementul calității în cadrul proiectului UniCulture este coordonat 

de Fundația PAX Rhodopika (PAX). Organizația responsabilă de 

asigurarea calității cooperează îndeaproape cu organizația 

coordonatoare a proiectului, dar și cu ceilalți partenerii și actorii 

relevanți. 

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 

Rămâneți alături de noi și vizitați website-ul 

UniCulture! 

Pentru a afla mai multe despre activitățile și rezultatele proiectului 
vizitați website-ul nostru disponibil în limbile engleză, română, bulgară, 
croată și poloneză. 

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 

 

Iarna 2020  

•   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! 
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