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Universitatea din București este parteneră în cadrul proiectului TASTstrategy: Combating 

incompetencies skills of student through a transdisciplinary approach and transferability skills, 

aprobat în cadrul programului Eramus+, parteneriate strategice KA2. 

Proiectul TASTstrategy este condus de Université Catholique de l&#39;Ouest (Franța), cu 

participarea Universității din București, Universitatea din Creta (Grecia) și Universitatea din Granada 

(Spania). 

Sondajele efectuate în rândul alumni relevă un decalaj între așteptările inițiale și gradul perceput de 

profesionalizare a formării lor. Studenții nu fac legătură între cursurile pe care le-au urmat la 

universitate și abilitățile așteptate pe piața muncii. 

Luând ca referință modelul de formare bazat pe competențe al Spațiului European de învățământ 

superior și bazat pe dovezile privind existența unei anumite deconectări între metodologia de 

predare și dobândirea competențelor de profesionalizare la studenții de licență, proiectul 

TASTstrategy abordează legătura dintre metodologii de predare și măsurile organizatorice din 

facultățile de educație, cu dobândirea de competențe transversale care pot fi ulterior transferate 

acțiunii profesionale a viitorilor absolvenți. 

Proiectul TASTstrategy este structurat în două etape: în prima, coordonată de Universitatea din 

Granada, va fi realizat un studiu în rândul studenților de licență și al profesorilor de la Facultățile de 

Educație, cu privire la metodologii inovatoare și bune practici de predare și organizare, precum și 

asupra percepțiilor studenților în raport cu nivelul de dobândire a competențelor legate de 

profesionalizarea și transferabilitatea acestora. În cea de-a doua, coordonată de Université 

Catholique de l&#39;Ouest, un program de formare va fi conceput pe baza constatărilor din prima 

fază, care va include bunele practici detectate. Acest program de formare va fi predat la cele patru 

universități ale consorțiului și va fi destinat profesorilor universitari din domeniul educației și alte 

domenii conexe. 



Proiectul TASTstrategy va avea o durată de 24 de luni și a primit o finanțare totală de 164.755,00 

EUR. 

 

Mai multe detalii găsiți pe: 

Facebook: https://www.facebook.com/TASTstrategy 

Website: https://www.taststrategy.eu/ 


