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

REZULTATELE UNICULTURE SUNT DISPONIBILE! 

Proiectul Erasmus+ UniCulture urmărește dezvoltarea cunoștințelor și 

abilităților cadrelor didactice universitare care lucrează într-un mediul 

multicultural. Prin integrarea principalelor modele teoretice cu exerciții și 

exemple de bune practici, proiectul UniCulture oferă pachetul complet pentru 

dezvoltarea și menținerea mediului multicultural incluziv în universități. De 

asemenea, fiecare rezultat al proiectului poate fi utilizat individual, în funcție 

de nevoile beneficiarilor: 

• Rezultatul 1: Cadrul metodologic cu o descriere scurtă, dar completă a 

abordării implementate de-a lungul proiectului. 

• Rezultatul 2: Manualul pentru cadrele didactice universitare structurat 

în patru module: competențe socio-culturale în context multicultural și 

intercultural, modele pentru educație, abordări teoretice și tehnologii pentru 

interacțiunea cu studenții multilingvi, incluziunea socială în universitate. 

• Rezultatul 3: Caietul de aplicații cu studii de caz, exerciții și exemple, 

structurat similar Manualului. 

• Rezultatul 4: Manualul pentru traineri în care sunt ilustrate metodologia 

și abordările pentru formatorii care vor implementa cursul UniCulture. 

 • Rezultatul 5: Ghidul privind comunicarea interculturală și procesul de 

incluziune socială, un document compact, ușor de utilizat, sintetizând cele 

mai importante informații cu privire la abilitățile de comunicare și subiectele 

abordate in stagiul de training. 

Toate rezultatele sunt disponibile în limbile engleză, bulgară, română, 

poloneză și cehă și pot fi descărcate de pe site-ul proiectului: 

https://uniculture.unitbv.ro/outputs-tkit-en/ 

 

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 2021  

•   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! 

 

 

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! 

www.uniculture.unitbv.ro  

www.facebook.com/UNICULTUREproject/ 

CONFERINȚELE NAȚIONALE 

Toate țările partenere au organizat conferințe locale pentru a disemina 

rezultatele proiectului. La fiecare eveniment au participat minimum 25 de 

participanți din cadrul grupului țintă și al actorilor relevanți pentru proiectul 

UniCulture.  

          

Conferința în Bulgaria                  Conferința în Croația 
 

          

Conferința în Polonia    Conferința în Regatul Unit 

   

CONFERINȚA FINALĂ ÎN ROMANIA 

În data de 10 decembrie 2021, Universitatea Transilvania din Brașov a găzduit 

conferința finală a proiectului, cu participarea organizațiilor partenere. În 

cadrul conferinței s-au desfășurat două ateliere de lucru, apreciate de 

participanți. 

    

 

                 Conferința finală în Romania 

BROȘURA UNICULTURE  

Dacă sunteți interesat de principiile proiectului 

și sinopsisul rezultatelor, acestea sunt disponibile în broșură  
https://uniculture.unitbv.ro/wp-content/uploads/2021/10/BROSURA_RO.pdf 
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