
 
 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
Project Number: 2020-1-FI01-KA203-066572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul InclusiveHE   
 

Comunicat de Presă nr. 2 

Set de instrumente pentru un învățământ 

superior incluziv 

Emitent: Universitatea din Pitești 

16 septembrie 2022 

 



 

 
 

www.website.org 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
Project Number: 2020-1-FI01-KA203-066572 

Set de instrumente pentru un învățământ superior incluziv 

 

Consorțiul proiectului InclusiveHE – Proiectarea și susținerea practicilor incluzive în învățământul 
superior – are plăcerea să vă anunțe publicarea online a Setului de instrumente pentru învățământul 
superior incluziv. 

 
Setul de instrumente pentru învățământul superior incluziv este un set de resurse bazate pe cercetare 
pentru administratorii și factorii de decizie în politica instituțională din învățământul superior. Acesta 
oferă sprijin pentru elaborarea și monitorizarea unor politici și practici favorabile incluziunii. 
 
Setul de instrumente este format din 6 instrumente care abordează diferite aspecte și etape esențiale 
pentru promovarea incluziunii în contextul învățământului superior: evaluare, reflecție, strategie și 
acțiune. Se recomandă utilizarea instrumentelor în următoarea ordine, pentru a reflecta și a colecta 
idei mai întâi înainte de a planifica pașii următori către incluziune: 
 
1. Cadrul teoretic și indicatorii reprezintă o resursă bazată pe cercetare care oferă o imagine de 

ansamblu asupra celor mai inovatoare și favorabile bune practici și politici de incluziune în 
învățământul superior. 

2. Lista de verificare este un instrument de evaluare a gradului de pregătire a incluziunii și de 
reflecție pentru instituțiile de învățământ superior. Acesta oferă universităților informații cu 
privire la stadiul lor existent în domeniul diversității și incluziunii și le ajută să identifice 
posibilitățile de îmbunătățire. 

3. Canvas este un instrument de vizualizare care oferă o imagine de ansamblu holistică a 
aspectelor-cheie privind incluziunea într-o instituție de învățământ superior și încurajează o 
reflecție ulterioară.  

4. Șablonul analizei SWOT permite instituțiilor de învățământ superior să exploreze mediul lor 
intern și extern în ceea ce privește incluziunea. 

5. Fișa de lucru strategică poate fi utilizată pentru a planifica strategic dezvoltarea ulterioară a 
politicilor și practicilor incluzive ale instituției. 

6. Baza de date este o colecție de exemple și informații despre politicile și practicile incluzive în 
instituțiile de învățământ superior din întreaga Europă. 

 
Aceste instrumente și resurse sunt disponibile online ca surse deschise de informații în limba engleză 
și pot fi accesate și / sau descărcate de pe site-ul proiectului https://inclusivehe.eu/en . 
 
Partenerii InclusiveHE invită toate instituțiile de învățământ superior și personalul universitar, precum 
și pe administratorii și factorii de decizie în politica instituțională din învățământul superior, să 
beneficieze de Setul de instrumente InclusiveHE și dacă sunt interesați, să ia legătura cu consorțiul 
pentru orice informații sau sprijin suplimentar.  

Dacă sunteți reprezentant al unei instituții furnizoare de învățământ superior sau membru al 
personalului universitar, administrator sau factor de decizie în politica instituțională din învățământul 
superior, puteți lua legătura cu liderul echipei Universității din Pitești, Conf. Univ. Dr. Georgeta 
Chirleșan, la adresa de email georgeta.chirlesan @upit.ro pentru a afla cum să beneficiați de acest 
proiect și de resursele sale. 
 
Mai multe detalii despre proiect și informații despre realizările sale sunt disponibile pe site-ul 
proiectului https://inclusivehe.eu/en și pe paginile noastre de social media Facebook - CPPDD, 
University of Pitești ! 
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