
• Consolidarea reputaţiei de angajator de top şi 
extinderea bazinului de recrutare de tineri 
profesionişti dincolo de graniţele naţionale; 

• Integrarea eficace a noilor angajaţi proveniţi din alte 
culturi;  

• Valorificarea inteligentă a potenţialului acestor 
angajaţi simultan cu stimularea şi fidelizarea acestei 
categorii de angajaţi; 

• Aprecierea gradului de sensibilitate interculturală 
care caracterizează organizaţia în momentul de faţă 
printr-o metodă de evaluare validată de teoreticieni şi 
practicieni;  

• Dezvoltarea competenţei de comunicare a 
angajaţilor atât în interiorul organizaţiei cât şi în 
exteriorul acesteia; 

• Valorificarea modelului inovator de mentorat cultural 
dezvoltat şi pilotat de proiectul SKILL2E; 

• Creşterea reputaţiei de angajator multinaţional 
responsabil şi activ implicat în rezolvarea problemele 
comunităţii; 
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(RO) Participă la evenimentul Ziua SKILL2E în 26 şi 27 
aprilie 2012, la Fachhochschule Salzburg, Campusul 
Urstein, unde numeroşi studenţi, mentori, cercetători 
şi reprezentanţi ai universităţilor şi companiilor intere-
sate îşi vor împărtăşi experienţa în implementarea 
conceptelor inovatoare SKILL2E! Informaţii suplimen-
tare la: www.skill2e.net.ms 

 

Ziua SKILL2EZiua SKILL2EZiua SKILL2EZiua SKILL2E    

Depăşirea barierelor în comunicarea inter-
culturală - Consolidarea relaţiei studenţi – 
universităţi – companii din perspectiva dez-
voltării competenţei de comunicare intercul-
turală în contexte profesionale 

Cum pot forma universităţile absolvenţi 
care se integrează cu uşurinţă în medii de 
lucru multiculturale şi multidisciplinare? 
 
Cum pot valorifica universităţile şi 
companiile schimbul de opinii şi transferul 
de cunoştinţe pentru a face faţă 
provocărilor implicate de diversitatea 
multiculturală şi schimbările demografice 
care afectează piaţa forţei de muncă? 



Oferim training companiilor interesate să 
piloteze conceptele SKILL2E. 
Mentorii firmelor cooptate în proiect sunt 
instruiţi cum să dezvolte şi să implementeze 
activităţile de mentorat cultural. 
Workshop-urile pentru companii şi mentori 
se vor desfăşura în 27 şi 28 ianuarie 2012 în 
Helsinki, Finlanda. Reţineţi data în calendar!    
 
Persoane de contact: 
 
FH-Dr. Gabriele Abermann 
Fachhochschule Salzburg 
gabriele.abermann@fh-salzburg.ac.at 
+ 43 (0) 502211 1304 
  
Rosalyn Eder, MA 
rosalyn.eder@fh-salzburg.ac.at 
+43 (0) 502211 1032  
 

AlAlAlAlăturturturtură----te echipei no-te echipei no-te echipei no-te echipei no-SKILL2E este un proiect premiat! 
 
Felicitări echipei SKILL2E pentru câştigarea 
Premiului pentru Ştiinţă şi Cercetare 2011, conferit 
de Fundaţia Curatorium pentru Cultură din 
Salzburg. 
 
Model de bună practică! 
 
Conceptul SKILL2E a fost prezentat drept un model 
de bună practică în cooperarea dintre universităţi şi 
companii de către organizaţii cum ar fi Agenţia 
Naţională pentru Programe Lifelong Learning din 
Austria, Serviciul German de Mobilităţi Academice, 
New Skills Network şi INENTER. 
 
Impact pozitiv! 
 
Inovaţiile aduse de SKILL2E au fost prezentate la 
diverse conferinţe şi workshop-uri regionale şi 
internaţionale, precum NAFSA, ESSIE, EDEN, 
EAIE şi ISCAP II. Lucrările şi prezentările pot fi 
accesate la adresa www.skill2e.net.ms 
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• Raport privind selecţia instrumentului de 
evaluare care argumentează relevanţa 
testelor IDI ca instrumente adecvate de 
evaluare pentru proiectul SKILL2E; 

• Conceptul de pre-mobilitate care exprimă 
în linii mari implicaţiile teoretice ale 
trainingului oferit studenţilor înainte de 
efectuarea stagiului de practică, precum şi 
abordarea pedagogică adecvată; 

• Conceptul de mentorat cultural care 
schiţează bazele teoretice ale importanţei 
mentoratului cultural şi procesul de 
desfăşurare recomandat; 

• Planul de implicare a stakeholderilor care 
oferă un pachet de recomandări si 
mecanisme de atragere a stakeholderilor,  
în special atragerea decidenţilor implicaţi 
în elaborarea politicilor. 


