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UNIVERSITATEA
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Proiect: CNFIS-FDI-2022-0 l 00
Titlul proiectului: lntegrarea practicilor de transparenta ~i echitate in strat
educationala la nivelul Universitatii din Oradea (lNTEGR_UO)
Beneficiar: Universitatea din Oradea

COMUNICAT DE PRESA
DATA: 27.06.2022
Universitatea din Oradea a demarat proiectul /ntegrarea practicilor de transparenfa $i
echitate in strategiile de calitate educafionala la nivelul Universitafii din
Oradea (INTEGR_ UO), finantat din Fondurile pentru Dezvoltare Institutionala ale Consiliului
National pentru Finantarea invatlimantului Superior, director de proiect fiind decanul Facultlitii
de Litere, conf. univ. dr. Veronica Buciuman. Echipa de management ~i implementare este
compusli din opt experti.
Proiectul vizeazli cre~terea capacitatii institutionale prin digitalizarea activitlitii
administrative ~i didactice cu studentii in scopul prevenirii abandonului ~colar, imbunatatirii
actului pedagogic ~i sustinerea echitatii de gen ~i a transparentei decizionale in procesele
educationale ~i administrative la toate nivelurile institutionale. Se unnare~te crearea de
instrumente ce pot sprijini luarea deciziilor din cadrul Universitatii din Oradea. Activitatile
prevlizute in proiect se des~oara din luna mai pana in luna decembrie a anului curent, iar
bugetul alocat este in valoare de 305.696 lei.
Obiectivele proiectului sunt:
J. Operationalizarea obiectivelor UO prevazute in Strategia ~i Planul EG 2022-2025,
vizand direct integrarea dimensiunii de gen in activitatea administrativa ~i didactica;
2. lmplementarea unui sistem de monitorizare a studentilor cu rise de abandon ~colar ~i
elaborarea unui instrument, ce va sta la baza deciziilor institutionale de optimizare a proceselor
de incluziune ~i transparentA institutionala;
3. Organizarea de ateliere cu activitliti de perfectionare ~i popularizare a strategiilor UO
in domeniile amintite. Se dore~te cre~terea gradului de infonnare a comunitatii academice
referitor la etica ~i deontologia profesionala in raport cu principiile de incluziune, EG, ~i
referitor la posibile strategii didactice de prevenire a abandonului ~colar, pe toate nivelurile de
fonnare.

Beneficiarii rezultatelor acestui proiect sunt studentii, corpul profesoral ~i personalul
administrativ din cadrul tuturor facultlitilor Universitlitii din Oradea, insa implicate direct in
organizarea ~i des~urarea activitatilor sunt: Facultatea de Litere, Facultatea de Arte,
Facultatea de Istorie, Relatii Internationale, ~tiintele politice ~i ~tiintele Comunicarii,
Facultatea de ~tiinte Socio-Umane, Facultatea de Teologie ~i Departamentul pentru Asigurarea
Calitlitii.

