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Formare în PBL la Universitatea din Maastricht
În săptămâna 6-12 noiembrie, 12 cadre didactice din cadrul Universității de Vest din Timișoara
însoțite de 4 experți ai Centrului de Dezvoltare Academică desfășoară la Universitatea din
Maastricht un program de perfecționare psihopedagogică în problem-based learning (PBL).
La nivel internațional, de mai bine de 5 decenii, pe fondul creșterii ratei de participare la
studiile universitare și al necesității de a menține studenții înscriși și implicați (Anderson &
Eaton, 1982), conceperea studiilor terțiare se schimbă dinspre un proces centrat pe transmitere de
cunoștințe spre unul centrat pe formare de competențe (Achtenhagen, 2001; Samuelowicz, 2001)
și, totodată, de la unul centrat pe activitatea profesorului spre unul centrat pe cea a studentului
(Postareff, Lindblom-Ylanne, și Nevgi, 2007).
La nivel național, aceste schimbări sunt deziderate prioritare. Politica națională de centrare a
învățământului superior pe student și dezvoltare de competențe este specificată în Nota de
fundamentare la HG 565/2015 privind Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020
(Monitorul Oficial al României 561/28.07.2015).
La nivelul UVT, susținerea unui învățământ centrat pe student și dezvoltare de competențe este
specificată în strategia de dezvoltare instituțională (Strategia de dezvoltare instituțională a UVT,
2016-2020). În acest sens, s-a înființat Centrul de Dezvoltare Academică (CDA) a cărui misiune
este susținerea perfecționării psihopedagogice a universitarilor pentru creșterea calității predării
prin activități didactice centrate pe student și dezvoltare de competențe.
Analiza de nevoi realizată în UVT (CDA, 2017) evidențiază dezvoltarea de competențe
didactice pentru a proiecta și implementa activități instructiv-educative centrate pe student ca
fiind o nevoie majoră și prin urmare o direcție prioritară de formare continuă a personalului
academic. Astfel, peste 50% dintre cei 346 de respondenți (eșantion reprezentativ la nivelul
UVT) s-au arătat foarte interesați de eventuale activități de formare care le-ar dezvolta acest gen
de competențe. Ca atare, Universitatea de Vest din Timișoara, prin Centrul de Dezvoltare
Academică (CDA) anunță lansarea proiectului:
Titlul proiectului: Sistem integrat de perfecționare psihopedagogică continuă pentru cadrele
didactice universitare în Universitatea de Vest din Timișoara
Indicativul proiectului: CNFIS-FDI-2017-0518
Durata: 6 luni (14 iunie 2017- 13 decembrie 2017)
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității activităților didactice prin dezvoltarea
capacității cadrelor didactice universitare de a proiecta și implementa activități instructiveducative centrate pe student și formare de competențe.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv vor fi demarate următoarele activități:
- perfecționarea unui grup de 17 experți în formarea didactică a personalului universitar pentru
dezvoltarea și implementarea de activități didactice centrate pe student și formare de competențe,
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- modernizarea platformei CDA pentru evaluarea nevoilor de formare a personalului didactic
universitar, evaluarea calității prestației didactice și furnizarea de programe de formare bazate pe
nevoile reale ale universitarilor,
- formarea a cel puțin 100 de cadre didactice din UVT pentru a dezvolta și implementa activități
didactice înalt calitative centrate pe student și formare de competențe,
- informarea a 1000 de cadre didactice din cel puțin 30 de universități din România cu privire la
învățământul centrat pe student și formare de competențe, precum și prezentarea unor exemple
de bune practici în acest sens dezvoltate, implementate și testate de către CDA.
Echipa de implementare:
Conf. univ. dr. Marian D. ILIE (director proiect)
Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU (consilier de cercetare)
Conf. univ. dr. Irina MACSIGNA (consilier program formare)
Silvia TOTH (expert învățământ CDA)
Daniel IANCU (expert învățământ CDA)
Velibor MLADENOVICI (expert învățământ CDA)
Izabella SMARANDACHE (expert învățământ CDA)
Detalii suplimentare:
Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul de Dezvoltare Academică (CDA)
Contact: tel: +40-(0)256-592-721; email: cda@e-uvt.ro
Blcd.V. Pârvan 4, Timișoara, România
Cam. 605b
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