Principalele avantaje
ale proiectului SKILL2E
• Sunt evidenţiate avantajele sub aspectul
asimilării unor competenţe adiţionale de către
studenţi;
• Instruirea mult mai eficace a studenţilor
pentru piaţa internaţională a forţei de muncă
în contextul actual cooperarea interculturală
şi globală devenind factori critici de succes;
• Sprijin şi monitorizare suplimentară pe
perioada de derulare a stagiului internaţional
prin auto-reflecţie în mediu virtual şi mentori
culturali din partea companiei gazdă;

Depăşirea barierelor în comunicarea interculturală - Consolidarea relaţiei studenţi –
universităţi – companii din perspectiva dezvoltării competenţei de comunicare interculturală în contexte profesionale
Cum pot forma universităţile absolvenţi
care se integrează cu uşurinţă în medii de
lucru multiculturale şi multidisciplinare?
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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?

Ziua SKILL2E
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 interesate îşi vor împărtăşi experienţa în implementarea
conceptelor inovatoare SKILL2E! Informaţii suplimentare la: www.skill2e.net.ms
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Obiective atinse
• 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.

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

Alătur
Al turătur -te echipei
noastre!
Oferim mobilităţi Erasmus în cadrul
consorţiului studenţilor interesaţi să participe
la acest proiect.
Oferim sprijin şi suport didactic studenţilor
interesaţi să analizeze şi să dezvolte
conceptele SKILL2E în lucrări de licenţă sau
dizertaţii de master.
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