282 15 iunie 2020

Se reiau cursurile
“Designer instrucțional”
la Universitatea din Oradea

Universitatea din Oradea anunţă reluarea cursurilor în cadrul programului postuniversitar Designer
instrucțional cu sub-grupul țintă III – cadre didactice în cadrul Activităţii 6 - Îmbunătățirea nivelului
de competențe ale personalului didactic al Universității din Oradea a proiectului: „Antreprenor
pentru viitor”. Dacă în perioada stării de urgență și alertă, cursurile au fost susținute online, începând
din data de 15 iunie cadrele didactice se reunesc în “Sala de Consiliu”, Str. Universităţii nr.1, corpul A,
etaj 2, sala E202, iar orarul va fi afișat pe site-ul proiectului: https://antrev.uoradea.ro/.
Sala de cursuri dispune de echipamente și materiale de protecție (covorașe dezinfectante, măști de
protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini, etc). De asemenea, Universitatea din Oradea asigurară toate măsurile pentru ca tot personalul didactic și cursanții să fie în siguranţă. Printre măsurile
luate, Universitatea din Oradea:
• măsoară, la intrarea în instituție, temperatura cu termometrul noncontact, temperatură ce nu trebuie să depășească 37.3 C
̊ ;
• asigură curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de examen (pupitre, mese,
scaune), clanței ușii, mânerelor de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și
detergent, apoi cu substanțe biocide;
• asigură necesarului de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care
vo reîncărcate ori de câte ori este necesar;
• asigură distanțarea legală între cursanți în sala de cursuri, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul
față de celălalt.
Programul postuniversitar de formare și dezvoltare continuă Designer instrucțional este acreditat de
Autoritatea Naţională pentru Calificări și este înscris în Registrul național al programelor postuniversitare, are o durată de 56 ore de pregătire teoretică și 124 de ore de pregătire practică.

Pregătirea teoretică este susţinută de 3 experți formatori ai Universității din Oradea, care vor instrui
cele 84 de cadre didactice ale Universității din Oradea selectate în proiect, în 6 grupe, pe durata a 6
luni.
Curricula programului postuniversitar cuprinde următoarele discipline: Design instrucțional în
învățământul superior, Curriculumul educațional - componenta de bază a designului instrucțional,
Mediile și comunitățile virtuale de învățare, Elemente de design ale managementului universitar, Elemente de antreprenoriat academic, Practică pentru elaborarea proiectului de finalizare.
Proiectul de finalizare al celor 84 de cadre didactice ale Universității din Oradea selectate în proiect va
fi reprezentat de o nouă ofertă educațională în format e-learning: Antreprenoriat, Coaching în carieră
sau Abilități pentru viață, particularizată pe un domeniu de studiu de licență și pregătită pentru a fi
inclusă în planurile de învățămănt ale Universității din Oradea începând cu anul universitar 2020-2021.
În urma absolvirii, cadrele didactice vor obţine un certificat recunoscut de Ministerul Educaţiei
Naţionale.
Proiect: Antreprenor pentru viitor
Beneficiar: Universitatea din Oradea
Partener: Corporactive Consulting SRL
Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 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 - 23.05.2021
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
tel. Secretar proiect 0259.408.288
https://antrev.uoradea.ro

