
Excelenta academica in invatamantul la distanta si invatamantul cu frecventa redusa - un demers pentru calitate
Reporter: Domnule profesor, ati lansat proiectul al carui titlu l-am folosit si pentru acest interviu. Care
este gandul cu care ati initiat acest proiects 
  
  - inainte de toate este necesar sa precizez ca acest proiect este cofinantat din fonduri europene, Axa
prioritara 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii
bazate pe cunoastere ", Domeniul major de interventie 1.2 "Calitate in invatamantul superior ".
Proiectul in sine isi propune sa contribuie la cresterea calitatii serviciilor educationale oferite de
invatamantul la distanta precum si invatamantul cu frecventa redusa, dar si sa aduca in perceptia publica
o informare mai cuprinzatoare asupra oportunitatilor pe care le ofera aceste forme de invatamant.
Initierea acestui proiect a pornit de la necesitatea ridicarii eficientei serviciului educational oferit prin
formele ID/IFR atat de universitatea noastra cat si de universitatile partenere in proiect, printr-o
crestere a calitatii acestora. Experienta de care dispunem, si am aici in vedere faptul ca in Universitatea
"Lucian Blaga " din Sibiu, invatamantul la distanta a demarat inca din anul 1995, corpul didactic si
dotarile existente sunt motive care ne fac sa credem ca in viitor putem sa desfasuram aceasta activitate la
parametri superiori - la nivel de excelenta, daca incepem de acum preocuparile de ridicare pe o treapta
superioara a modului de concepere a managementului, a suporturilor didactice, a activitatilor legate de
infrastuctura. 
  
  Reporter: Ati amintit de parteneri in proiect. Care sunt acestias 
  
  - Da, este vorba de Universitatea de Ştiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara,
Universitatea de Ştiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti si Universitatea " 1 Decembrie
1918 " Alba Iulia. Activitatile prevazute in proiect si care se vor desfasura simultan in toate cele patru
universitati cuprind activitati diverse si complexe cu scopul declarat de implementare a metodelor de
lucru inovative si productive in noile tehnologii TIC: platforme e-learning, softuri specializate pentru
activitatile de predare/inv[are; perfectionarea managementului calitatii in ID/IFR la nivel de consortiu
universitar, ridicarea standardelor de calitate, configurarea si implementarea de proceduri pentru
managementul calitatii, de criterii si indicatori de calitate in ID/IFR, dar si in formarea continua. 
  
  Reporter: Care sunt obiectivele proiectuluis 
  
  - O parte din acestea tocmai le-am amintit. Toate obiectivele proiectului au in vedere extinderea
oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul superior - imbunatatirea
managementului universitar si cresterea capacitatii institutiilor de invatamant superior de a furniza
calificari superioare, adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii prin formarea si perfectionarea
actorilor-cheie in tehnologiile ID/IFR - dezvoltarea si implementarea sistemului de asigurare a
calitatii in universitati. Proiectul isi propune o abordare integrata, care va urmari atat dezvoltarea si
implementarea instrumentelor, procedurilor, metodologiilor si mecanismelor, monitorizarea si
evaluarea acestora in forma de invatamant ID/IFR, cat si formarea si perfectionarea personalului si a
actorilor-cheie implicati (a cadrelor universitare care predau la aceste forme de invatamant). 
  
  Reporter: O ultima intrebare: cate persoane vor beneficia de rezultatele proiectuluis 
  
  - Beneficiarii finali ai proiectului sunt toti cei care vor dori sa isi perfectioneze pregatirea - potentialii
studenti, potrivit conceptului de invatare pe tot parcursul vietii. Beneficiarii directi sunt cele 500 de
cadre didactice de la cele patru universitati care isi vor ridica standardul de calitate al activitatii in cadrul
ID/IFR, obiectiv prevazut si de standardele ARACIS si de standardele europene de calitate in
invatamantul superior.
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