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Calea spre o curricula inginerească receptivă prin europenizarea
învăţământului superior dual în ţări din sud-estul continentului nostruDYNAMIC

Proiectul  împreună 16 Dynamic
parteneri din cinci țări (cele de mai sus plus 
Germania şi Austria, ţări în care programe 
duale au fost déjà implementate), pentru a 
dezvolta, testa, valida și implementa trei 
programe duale în domeniul ingineriei 
industriale. 

Relevanța programelor de inginerie 
industrială aflate în curs de derulare poate fi 
îmbunătățită prin organizarea stagiilor de 
practică în firme industriale, adică acolo unde 
studenţii pot dobândi competențe avansate 

Tinerii ingineri se confruntă adeseori 
astăzi cu lipsa cunoștințelor și a competențelor 
necesare în mediul industrial. Pentru a spori 
capacitatea lor de angajare, a tinerilor deci, 
proiectul de faţă ( ) urmărește Dynamic
consolidarea feedback-ului între cererea 
mediului de afaceri și oferta mediului 
academic, punând în noile state membre 
ale Comunităţii Europene, precum: Bulgaria, 
România și Croaţia baza programelor de 
educaţie duală orientate spre practică.

în domeniul industrial.

Proiectul a dezvoltat un set de Dynamic
instrumente și rapoarte, un ghid metodologic, 
linii directoare, organigrame de proces și 
proceduri de lucru, un set de instrumente 
pentru documentarea și implementarea 
stagiilor de practica, un curs de formatori 
pentru coordonatorii industriali în programele 
duale de educaţie superioară; a implementat 
un program de studiu pilot axat pe trei stagii de 
practică integrată, și a consolidat designul 
industrial, cu luarea în considerare a structurii, 

funcţionării, aspectului și conformităţii 
produselor cu normele de fabricare, distribuţie 
și vânzare în vederea punerea in aplicare a câte 
unui curs de specialitate pentru fiecare din 
ţările participante din sud-estul Europei 
(Bulgaria, România, Croaţia).

Desigur că dezvoltarea a trei programe 
duale de practică integrată în inginerie va 
deveni un punct de referință pentru alte 
programe de studii în cadrul facultăţilor de 
inginerie din ţările sud-estice europene, 
menţionate deja.

Ghidul metodologic va fi publicat în trei 
limbi și va rămâne disponibil ca document de 
referință pentru dezvoltarea de noi programe 
de educație superioară duală de către 
consorțiul constituit și de către părțile externe 
interesate. Cursuri de formare pentru firme și 
materiale pentru formatorii industriali vor fi 
integrate în activitățile regulate de consultanță 
pe care camerele de comerţ și industrie din 
ţările partenere le-au acordat firmelor. Se 
prognozează ca setul de instrumente va fi 
susținut prin intermediul site-ului proiectului 
timp de doi ani după încheierea acestuia.

În încheiere, ne exprimăm convingerea că 
crearea echipei de diseminare, a site-ul web al 
proiectului, organizarea de conferințe publice, 
a unor alte evenimente zonale de informare, a 
materialelor publicitare elaborate, și prezenţa 
activă în mediile sociale vor asigura 
vizibilitatea corespunzatoare a proiectului.


