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Participarea adulţilor la programe de formare
pe tot parcursul vieţii
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În anul 2009, Consiliul Europei a creat noul cadru strategic privind
cooperarea europeană în ceea ce privește educaţia și formarea. Acest nou
program se intitulează Education and Training 2020* (ET 2020) și este
continuatorul programului ET 2010.
Noua strategie are drept obiectiv ca până în 2020, 15% dintre adulţii cu
vârste cuprinse între 25 și 64 de ani să participe la programe de învăţare formală
sau non-formală. Așa cum arată datele cele mai recente, publicate de către
Comisia Europană în raportul de monitorizare Education and Training 2014, în
prezent doar în 6 state membre ale Uniunii Europene s-a atins acest obiectiv, în
celelalte ţări procentul fiind sub 10%. România și Bulgaria înregistrează cele mai
mici valori în ceea ce privește participarea adulţilor la programe de formare,
procentul fiind de numai 2-3%.
Principalele motivele care ar putea explica o implicare atât de redusă în
procesul de învăţare continuă și care au fost evidenţiate în cadrul studiului The
Adult Education Survey (2011) sunt: lipsa de sprijin din partea angajatorilor sau
inflexibilitatea programului de muncă, factori ce nu permit ca angajaţii să fie
implicaţi mai mult în programe de formare, precum și lipsa resurselor financiare,
8.4% dintre respondenţii din cadrul acestui studiu apreciind că aceste cursuri
sunt prea costisitoare.
Dincolo de acești factori, cel mai important obstacol privind participarea
adulţilor la procesul de învăţare continuă este, însă, lipsa totală de interes
manifestată de majoritatea adulţilor faţă de orice program de formare. În acest
sens, decidenţilor politici le revine sarcina de a schimba această atitudine
generalizată faţă de implicarea continuă în procesul de educaţie și de a crea un
mediu propice, în care dorinţa de a participa cât mai mult la programe de
formare să fie stimulată.
Alina Botezat
Expert dezvoltare carieră de învăţământ/cercetare
* Raportul poate fi descărcat la adresa: http://bit.ly/1xxfbBU
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În cea de-a doua jumătate a lunii octombrie au fost finalizate,
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Comunicare în limba engleză, nivel iniţiere a avut loc în data de 24 octombrie
2014, iar cel de la Comunicare în limba franceză, nivel iniţiere a fost organizat
în data de 27 octombrie 2014. Procentul de promovabilitate înregistrat a fost de
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100%.
Luni, 17 noiembrie 2014, s-a dat startul celei de-a patra serii de
cursuri de formare organizate în cadrul proiectului ,,PECAFROM – Promovarea

Orizont 2020

8

Resurse
academice

9

egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din
România“ – POSDRU/144/6.3/S/127928.
Seria a debutat cu programul de calificare Operator introducere,
validare și prelucrare date (OIVPD). Obiectivele cursului vizează
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transpunerea datelor pe suport. Modulele de curs sunt structurate pe două
componente: o componentă teoretică (230 ore) și o componentă practică (490

14

ore).
Cursul de Operator introducere, validare și prelucrare date
(OIVPD) se desfășoară la Universitatea Apollonia din Iași, partener 1
în proiect, în perioada 17.11. 2014 – 19.04. 2015.
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conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă al limbilor străine pentru
nivelul A1 – A2 (iniţiere). Cursurile se axează pe cele patru competenţe
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lingvistice: înţelegere scrisă şi orală, respectiv exprimare scrisă şi orală.
4

Modulele de curs sunt structurate pe două componente: o componentă teoretică
(40 ore) și o componentă practică (40 ore).
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Cursul de Comunicare în limba engleză se desfășoară în perioada 21.11.
– 14. 12. 2014, iar cel de Comunicare în limba italiană în perioada 24.11. –
19. 12. 2014, ambele la Universitatea Apollonia din Iași, partener 1 în
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proiect.

Informaţii privind perioada de organizare a cursurilor alături de alte
detalii legate de înscrierea la cursuri, respectiv modalitatea de acordare de
asistenţă în cadrul proiectului, sunt făcute publice și actualizate în permanenţă
pe pagina web a proiectului (www.proiectpecafrom.acadiasi.ro).
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Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere
echipe de cercetare independente
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Ministerul Educaţiei Naţionale și UEFISCDI au lansat competiţia de proiecte
privind formarea de tinere echipe de cercetare independente.

4

Durata proiectului: minimum 12 luni şi maximum 24 luni
Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată de 24 de luni este
de 550.000 lei.

7

Structura minimă a echipei de proiect este următoarea:
- un director de proiect, doctor în știinţe, cu expertiză și realizări în tematica
proiectului;
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- doi studenţi doctoranzi;
- un cercetător postdoctoral.
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Cererile de finantare se depun doar
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online prin intermediul plat-

formei UEFISCDI, nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Pentru mai multe informaţii privind aplicaţia, accesaţi site-ul UEFISCDI:
http://bit.ly/15ltPSG
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Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă finanţate de Uniunea
Europeană și Guvernul României.

http://bit.ly/1xWEsqX
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University of Prishtina “Hasan Prishtina” International Summer University: Call for Professors
Universitatea din Prishtina, Kosovo, va organiza în perioada 6-17 iulie
2015 a 15-a ediţie a școlii de vară Prishtina International Summer
University. Organizatorii lansează invitaţia către profesori/cadre
didactice din întreaga lume de a propune și susţine un curs în cadrul
școlii de vară.
Domenii de interes: știinţe sociale, drept, economie, arte, medicină, inginerie, lingvistică, știinţele educaţiei.
Remuneraţia: 500 Euro + transport + cazare.
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13
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Deadline aplicaţie: 30 decembrie 2014

Pentru mai multe informaţii privind aplicaţia, accesaţi site-ul:
http://bit.ly/1piiyLD
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Mai jos puteţi găsi call-uri din numărul anterior al Newsletter-ului,
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Burse “New Europe College” pentru anul universitar 2015—
2016
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7

Colegiul Noua Europă—Institutul de Studii Avansate—anunţă lansarea
competiţiei pentru burse pentru anul academic 2015—2016. Programul
este dedicat doctoranzilor și celor care deţin deja titlul de doctor, cu
vârsta sub 40 de ani.
Domeniul: știinţe umaniste, știinţe sociale și economice.

Orizont 2020

8

Durata grantului: un an academic (10 luni: Noiembrie până iulie) sau un
semestru (Noiembrie—februarie sau martie—iulie).
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Valoarea bursei: 700 Euro
Deadline: 8 decembrie 2014
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Pentru mai multe informaţii privind aplicaţia, accesaţi site-ul:

http://bit.ly/1rJq2l6
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Challenges Ahead: Integration of Migrants on the European Labour Market
Centrul de Cercetare și Documentare în Domeniul Integrării Migranţilor
(CDCI) din cadrul Fundaţiei Soros, România, organizează la București, în perioada 12—13 martie 2015, cea de-a doua ediţie a conferinţei internaţionale.
Deadline trimitere abstract: 15.01.2015

finanţare

Lucrările trebuie să se încadreze în cel puţin una din următoarele teme:
Conferinţe,
workshopuri

7

•

The non-state actors’ involvement in immigrants’ economic integration
Inequalities and discrimination in employment: effects on immigrants’
integration

Orizont 2020

8

•

Measuring migrants’ access on the European labour market: policies,
practices and indicators
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•

Linking educational achievement and professional integration of migrants
in the European space

•

Public discourse and its impact on immigrants’ integration

•

Who are the European immigrants?

•

Comparative views on the transposition of EU legislation and its impact on
the rights of migrants
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Site-ul conferinţei:
http://bit.ly/1wtsbb4

14

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Investește în oameni! | FONDUL SOCIAL EUROPEAN |Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenție 6.3: „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii“
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928

PECAFROM

Pagina 8

05 Orizont 2020

Apeluri curente Orizont 2020
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Apelurile curente, filtrate în funcţie de topic, deadline, ID, pot fi consultate la
adresa:

bit.ly/1sZ3zqr

A fost lansat call-ul pentru ERC Consolidator Grants
Pe 14 Noiembrie 2014 a fost lansat în cadrul Orizont 2020 call-ul pentru ERC
Consolidator Grants.

8

Acestea sunt destinate cercetătorilor cu rezultate excelente, care doresc să își
consolideze propria carieră sau grupul lor de cercetare.
Candidaţii trebuie să își fi susţinut doctoratul cu 7-12 ani în urmă și pot aplica
pentru un grant de maximum 2 milioane de Euro pentru o perioadă de 5 ani.
Deadline aplicaţie: 12 martie 2015

Resurse
academice

9

Link:
http://www.eubuero.de/erc-consolidator-grants_en.htm

Tema ediţiei:
Utilizarea reţelelor sociale în mediul academic

11

Știaţi că…?

Link-uri utile

13

Rata de success a aplicaţiilor pentru un grant de tip ERC Consolidator a fost în
2013 de 8.7% ?

Date contact
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Mai multe statistici privind rata de succes pentru diferite tipuri de granturi pot fi
consultate la următorul link:
http://erc.europa.eu/statistics-0

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
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06 Resurse academice (1)

CUPRINS:

Blogging-ul academic

Editorial

1

Noutăţi

2

“Un blog (cuvânt provenit de la expresia engleză web log = jurnal pe Internet)
este o publicaţie web (un text scris) care conţine articole periodice și actualizate
neîntrerupt ce au de obicei un caracter personal. Ca regulă, actualizarea blog-

Burse, granturi,
oportunităţi de

4

finanţare

urilor constă în adăugiri de texte noi, asemenea unui jurnal, toate contribuţiile
fiind afișate în ordine cronologică inversă (cele mai noi apar imediat, sus, la
vedere). “ (Definiţie Wikipedia)

Conferinţe,
workshopuri

7

Blogging-ul academic reprezintă o nouă formă de comunicare știinţifică și de
diseminare rapidă a informaţiilor din cercetare, oferind în același timp posibili-

Orizont 2020

8

Resurse
academice

9

Astfel, barierele dintre știinţă și publicul larg se reduc, dezbaterile dintre cercetători și cei din afara mediului academic fiind mult mai ușor de realizat și de
accesat.
În general, blogurile cu tematică știinţifică pot fi:

Tema ediţiei:
Utilizarea reţelelor
sociale în mediul
academic

11

Link-uri utile

13

Date contact
PECAFROM

tatea de a discuta noutăţile din mediul academic într-un mod cât mai interactiv.

14

•

bloguri personale ale unor profesori, cercetători din mediul academic;

•

platforme unde mai mulţi cercetători postează pe o anumită temă;

•

bloguri care însoţesc o anumită publicaţie;

•

bloguri ale unei instituţii;

•

bloguri deschise cu ocazia unor anumite manifestări știinţifice (conferinţe,
seminarii, workshopuri etc).

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
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06 Resurse academice (2)

CUPRINS:

To blog or not to blog?

Editorial

1

Noutăţi

2

Burse, granturi,
oportunităţi de

Argumente PRO:
1. reprezintă un exerciţiu de comunicare academică și non-academică;
2. poate fi un exerciţiu de structurare a propriilor idei;

4

finanţare

3. devii vizibil;
4. cititorii îţi cunosc temele de cercetare și preocupările știinţifice;
5. șansele de a stabili și cultiva contacte cu alţii (cu aceleași preocupări) sunt

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

8

Resurse
academice

10

mai mari;
6. un blog activ reprezintă o arhivă cu ideile proprii;
7. un loc de promovare a diferitelor manifestări și activităţi știinţifice;
8. primești feedback;
9. întreţinerea atenţiei asupra unei teme prin postări de linkuri conexe;
10.posibilitatea de a posta idei, comentarii la care ţii, dar care nu pot fi trecute
într-un material știinţific.

Tema ediţiei:
Utilizarea reţelelor
sociale în mediul
academic

11

Link-uri utile

13

Exemple de bloguri academice:
EconAcademics blog aggregator

Date contact
PECAFROM

Hypotheses
Greg Mankiw Blog

14

Dave Giles Blog
Genomics, Medicine, and Pseudoscience

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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7 Tema ediţiei:
Utilizarea reţelelor sociale în mediul academic (1)

CUPRINS:

În ultimii ani se observă o tendinţă din ce în ce mai mare de a folosi

Editorial

1

Noutăţi

2

reţelele de socializare în mediul academic. Fie că este vorba de

profilul

cercetătorilor, a unor instituţii, departamente academice, fie că vorbim de
diseminarea rezultatelor din cercetare, reţelele sociale reprezintă în prezent

Burse, granturi,
oportunităţi de

un instrument de lucru indispensabil.
4

finanţare

În luna mai a acestui an, celebra revistă Nature a efectuat un sondaj
printre mii de cercetători pentru a afla dacă și ce reţele sociale virtuale

Conferinţe,
workshopuri

folosesc aceștia în activitatea lor academică. La solicitarea celor de la Nature
7

au răspuns 3500 de cercetători din peste 95 de ţări. Dintre aceștia, 3000 erau
din domeniul știinţelor exacte și tehnice, iar 350 din domeniul știinţelor

Orizont 2020

8

sociale și umaniste. Răspunsurile acestora, reprezentate în graficele de mai
jos, au fost grupate în 3 categorii: site-ul respectiv este cunoscut și folosit

Resurse
academice

9

regulat de către cercetător (marcaj albastru), site-ul respectiv este cunoscut
dar nu este utilizat în mod regulat (marcaj gri); site-ul respectiv nu este deloc
cunoscut (marcaj galben).

Tema ediţiei:
Utilizarea reţelelor
sociale în mediul
academic

11

Link-uri utile

13

Date contact
PECAFROM

14

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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Tema ediţiei:
Utilizarea reţelelor sociale în mediul academic (2)

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

2

Burse, granturi,
oportunităţi de

4

finanţare

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

8

Resurse
academice

9

Așa cum reiese din cele 2 grafice, Google Scholar este site-ul de social media cel
mai cunoscut și utilizat, atât de cercetătorii din domeniul știinţelor exacte cât și
de cei din domeniul știinţelor sociale și umaniste. Diferenţe există în ceea ce
privește următoarele poziţii, Facebook-ul fiind utilizat într-o proporţie mai
mare de către cei din domeniul știinţelor sociale și umaniste faţă de cei din

Tema ediţiei:
Utilizarea reţelelor
sociale în mediul
academic

12

știinţele exacte. Oricum, așa cum se poate constata din cele două grafice, doar
un procent scăzut (sub 10%) dintre cei intervievaţi nu au auzit de site-uri
precum Google Scholar, LinkedIn sau Facebook.

Link-uri utile

13

Date contact
PECAFROM

14

Sursa graficelor și a informaţiilor:
http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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08 Link-uri utile

Portaluri cu oferte de joburi în mediul academic:

CUPRINS:

http://jobs.edu.ro/

Editorial

1

Noutăţi

2

http://www.euraxess.de/portal/jobs.html

Posturi curente vacante din cercetare—dezvoltare :
Burse, granturi,
oportunităţi de

4

finanţare

Conferinţe,
workshopuri

Pe site-ul ANCS jobs al Ministerului Educaţiei Naţionale pot fi găsite cele mai
recente anunţuri privind posturi curente vacante din mediul academic
românesc:
http://jobs.ancs.ro/

7

Orizont 2020

8

Resurse
academice

9

Recent a avut loc summitul Fortune Most Powerful Women, la care au
participat femei de top cu funcţii de conducere în diverse domenii: educaţie,
filantropie, afaceri, arte, activităţi guvernamentale. Printre participante s-au
numărat: Melinda Gates, Sheryl Sandberg, Gwtneth Paltrow. O selecţie cu
alocuţiuni din cadrul summit-ului poate fi găsită la adresa:
http://bit.ly/1xLt2Vr
Pagina web a summit-ului:

Tema ediţiei:

http://www.fortuneconferences.com/most-powerful-women-summit-2014/

Utilizarea reţelelor
sociale în mediul
academic

11

Link-uri utile

13

Date contact
PECAFROM

14

Informaţii, linkuri, call-uri pentru femeile din mediul academic pot fi găsite
accesând contul de twitter: Women in Higher Ed:
https://twitter.com/womeninhighered

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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09 Date contact PECAFROM

CUPRINS:

Website-ul proiectului PECAFROM:

Editorial

1

Noutăţi

2

Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/

Pentru informaţii privind cursurile:
4

formareproiectpecafrom@gmail.com

Conferinţe,
workshopuri

7

Orizont 2020

8

Resurse
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9

Pentru informaţii privind diseminarea:
promovareproiectpecafrom@gmail.com

Pentru informaţii privind proiectul:
Tema ediţiei:
Utilizarea reţelelor
sociale în mediul
academic

secretariatproiectpecafrom@gmail.com
11

Pentru informaţii, sugestii, propuneri privind newsletter-ul:
Link-uri utile

13

Date contact
PECAFROM

14

newsletter_pecafrom@yahoo.com

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Investește în oameni! | FONDUL SOCIAL EUROPEAN |Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenție 6.3: „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii“
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928

PECAFROM

Pagina 15

Date contact PECAFROM

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

CUPRINS:
Editorial

1

Noutăţi

2

Burse, granturi,
oportunităţi de finanţare

4

Conferinţe,
workshopuri

7
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Tema ediţiei:
Utilizarea reţelelor
sociale în mediul
academic

11

Link-uri utile

13

Date contact
PECAFROM

15

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.
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