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Finalizare curs postuniversitar de perfecționare  

profesională  

“Designer Instrucţional” 
în cadrul proiectului  

 

 
 

 
 
Universitatea din Oradea anunță finalizarea cu succes a sub-activității 6.3 Formarea Ca-

drelor Didactice prin frecventarea unui program de dezvoltare de competenţe didactice 

în cadrul unui program postuniversitar de perfecţionare profesională, în cadrul proiectului 

Antreprenor pentru viitor (AntreV). 

 

În cadrul sub-activității 6.3 Formarea Cadrelor Didactice prin frecventarea unui program 

de dezvoltare de competenţe didactice în cadrul unui program postuniversitar de per-

fecţionare profesională, Universitatea din Oradea a dezvoltat și acreditat un program postuni-

versitar nou, intitulat Designer instructional și a organizat acest program postuniversitar pentru 

6 serii de cursanți. Astfel, 84 de cadre didactice din cadrul tuturor facultăților Universității din 

Oradea – membri ai grupului țintă, au beneficiat gratuit, în perioada martie – septembrie 2020, 

de următoarele cursuri: Design instrucțional în învățământul superior, Curriculumul edu-

cațional - componenta de bază a designului instrucțional, Mediile și comunitățile virtuale de 

învățare, Elemente de design ale managementului universitar, Elemente de antreprenoriat ac-

ademic.  

 

Designerul instrucțional este un specialist în educație sau formare profesională care identifică 

și analizează nevoile specifice de instruire ale beneficiarilor, proiectează și implementează pro-

gramele de educație/formare; proiectează și testează conținuturile și materialele de instruire; 

participă la realizarea conținuturilor și materialelor suport pentru e-learning; evaluează și ana-

lizează eficiența programelor de educație/formare și a metodelor utilizate în procesele de in-

struire.  

 

Ca urmarea a îmbunățățirii competențelor didactice prin programul postuniversitar Designer 

instrucțional corelat cu compețentele dobândite prin formarea ca formatori profesioniști, cele 



 

 

84 de cadre didactice din grupul țintă au dezvoltat oferta educațională “Antreprenoriat” sau 

“Coaching pentru carieră” sau ”Abilități de viață” particularizată pe domeniul de studiu specific 

ariei de competență profesională a fiecăruia. Noile oferte educaționale se vor regăsi în planurile 

de învățământ ale programelor de studii de licență ale Universității din Oradea ca și discipline 

complementare opționale sau facultative începând cu anul universitar 2021-2022. 

 
Beneficiar: Universitatea din Oradea 
Partener: Corporactive Consulting SRL 
Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 de lei, din care: 
• Finanțare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), din care: 

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE ILMT: 6.158.002,73 lei; Valoare eligibilă 
nerambursabilă din Bugetul național: 956.150,77 lei 

• Cofinanțare beneficiar: 168.288,72 lei 
 
Durata de derulare a proiectului: 2 ani 
Perioada de implementare: 24.05.2019 - 26.06.2021 
Cod proiect MySMIS: 124167 
Cod apel: POCU/379/6/21/ Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 
Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor - Măsură activă pentru creşterea paricipării 
studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai putin dezvoltate; 
Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

Contact:  
Manager de proiect  - Conf.univ.dr. CĂUȘ Vasile Aurel                                                                   
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1 
Secretar proiect 0259.408.288 
https://antrev.uoradea.ro 

https://antrev.uoradea.ro/

