Proiect de mobilitate în învățământ superior
Managementul resurselor naturale - schimburi academice în România și Norvegia
Număr proiect: 20-MOB-0007
01/06/2021 - 30/09/2022
Proiect interdisciplinar
(istorie, administrație publică, geografie, geologie și științe politice)

Coordonator UB: prof. univ. dr. Bogdan MURGESCU
Buget proiect:125420 euro
Coordonator proiect: Universitatea din București
Partener: Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Număr de mobilități outgoing pentru studenți: 10
Număr de mobilități outgoing pentru cadre didactice: 4
Număr de mobilități incoming pentru studenți: 4
Număr de mobilități incoming pentru cadre didactice: 4

Proiectul de mobilitate sprijină formarea studenților Universității din București (UB) și
ai Norwegian University of Science and Technology (NTNU) în istoria, guvernanța și
gestionarea durabilă a resurselor naturale din Norvegia și România. Schimbul academic
de studenți și personal între cele două instituții de învățământ superior abordează
lacunele existente într-o formare integrată în managementul resurselor naturale, istorie
și guvernanță în cele două țări, lipsa unei expertize coerente care împiedică eforturile
actuale depuse de țările europene pentru realizarea unei tranziții verzi către o dezvoltare
economică durabilă.
Studenți din cele două universități partenere, de la toate cele trei cicluri educaționale
(licență, master, doctorat), vor beneficia de un semestru de schimb (se pot finanța până
la 6 luni/student) urmând să studieze și să susțină examene la discipline și subiecte
relevante pentru istoria și managementul resurselor naturale în diferite departamente
ale instituțiilor partenere.
Studenții outgoing pot proveni din medii academice diferite (istorie, administrarea
afacerilor, științe politice, geografie și geologie) și vor avea șansa de a dobândi abilități și

cunoștințe care le vor da posibilitatea de a-și continua studiile și de a se angaja într-o
carieră academică în cadrul rețelelor de cercetare competitive, sau de a urma o carieră
internațională în gestionarea resurselor și îmbunătățirea șanselor lor pe piața muncii
pentru profesioniști cu înaltă calificare.
Selectarea studenților va lua în considerare nu numai criteriile de merit academic, ci și
principiile egalității de șanse și discriminării pozitive, încurajând elevii din categoriile
defavorizate (romi, persoane cu nevoi speciale sau dezavantajate socio-economic) să
participă la selecția de mobilitate. Procesul de selecție se va desfășura conform
procedurii de selecție a studenților ERASMUS.
Studenții masteranzi care participă la programul de mobilitate vor avea șansa de a-și
continua formarea în managementul resurselor naturale la nivel de doctorat în cadrul
Interdisciplinary School of Doctoral Studies – University of Bucharest (ISDS-UB) unde,
începând cu 2021, există un grup de formare în cercetare interdisciplinară axat pe
istoria și gestionarea resurselor naturale în contextul sistemelor socio-ecologice
complexe.
În ceea ce privește mobilitatea personalului, personalul atât incoming cât și outgoing va
avea șansa de a obține cunoștințe directe despre arhitectura instituțională a mediului de
cercetare și predare al partenerului, pe de o parte, precum și despre disciplinele,
metodologiile de predare diferite, și conținuturile științifice utilizate de parteneri în
predarea și cercetarea problematicii resurselor naturale. Acest lucru va contribui în mod
semnificativ la îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor personalului ambilor
parteneri cu privire la resursele naturale din cele două țări.
NTNU este cea mai mare instituție de învățământ superior din Norvegia în domeniile
ingineriei și științelor naturii și pământului, iar studenții UB vor avea posibilitatea să
studieze la Faculty of Humanities, Department of Modern History and Society. Cursurile
din acest departament vor oferi studenților posibilitatea de a studia aspecte precum:
structurile de proprietate și procesele de luare a deciziilor în companiile autorizate să
lucreze în aceste domenii, alocarea de beneficii din exploatarea resurselor naturale,
redevențe, salarii, dividende și impozitare, pierderi la nivel local și național, schimbări
în modalitățile de control și intervenție statală asupra gestionării resurselor sau normele
internaționale privind exploatarea și gestionarea resurselor naturale.

