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REZUMAT.
Obiectivul general al acestui program intensiv (IP) este de a oferi o educaţie multinaţională şi
multidisciplinară în domeniul dezvoltării locale, prin facilitarea mobilității studenţilor şi profesorilor de la
universităţile europene membre ale proiectului, care să efectueze un sejur la Castellón, în iunie 2013, în
cadrul unui program intensiv de 14 zile. În cadrul programului intensiv se va realiza un schimb de opinii
şi de experienţă, bazat pe abordări noi pentru mediul academic internaţional.
Obiectivele specifice propuse sunt:







Oferirea unei experiențe inovatoare, internaţionale şi multidisciplinare pentru câte şase studenți
şi două cadre didactice din CMDL, recunoscute prin credite
Compararea conţinuturilor MDL pentru a analiza fezabilitatea proiectelor comune propuse
Compararea funcţiilor şi competenţelor autorităţilor publice în domeniul DL
Conturarea profilul profesioniștilor din domeniul DL şi a nevoilor acestora care pot fi identificate
Îmbunătăţirea cooperării dintre universitate și mediul social-economic
Facilitarea dezvoltării unor practici inovatoare în domeniul învăţământului superior, pe baza TIC

Beneficiarii direcți sunt studenții CMDL, iar beneficiarii indirecți sunt absolventii, profesorii din
universitățile implicate, asociaţiile profesionale şi actorii dezvoltării locale.
Propunerea identifică cinci grupe de activităţi:






Activităţi pregătitoare (web)
Cunoaștere şi de formare, prin metodele de predare directe.
Anchete de teren: vizite de studiu
Lucrul în grupuri de cooperare
Prezentarea rezultatelor

Rezultatele așteptate sunt următoarele :










Experiență internaţională şi multidisciplinară de 14 zile în domeniul DL
Definirea atribuţiilor şi competenţelor administraţiei publice în DL
Conturarea tendinţelor profesionale de profil actuale şi viitoare în DL
Achiziţionarea de competenţe-cheie în DL
Experimentarea oportunităţilor de învăţare în domeniul TIC
Perfecționarea limbii engleze, ca instrument de comunicare științifică și interculturală
Compararea propunerilor CMDL pentru viitor.
Detectarea de acţiuni care ar putea continua Proiectul
Recunoaşterea creditelor

Abrevieri:
CMDL – consorțiul masterelor de dezvoltare locală
DL – dezvoltare locală
MDL – master în dezvoltare locală
TIC – tehnologia informației și comunicării

