E
Excelență
didactică pentru
p
susstenabilitaatea comun
nității acad
demice
și respon
nsabilizare civică
Acesta esste un proie
ect pentru Advanced
A
Fellowship (exccelență didacctică informaată de cerceetarea
științifică)), finanţat de Institutul de Studii Avansaate în Știință și Tehnologiee (Institutul STTAR‐UBB – in
nstitut
de excelență al Universității Babeș‐Bolyai din Clu
uj‐Napoca)
niv. dr. Oana‐‐Ramona ILOV
VAN (Facultaatea de Geogrrafie, UBB)
Coordonaator: Conf. un
Cluj‐Napo
oca este un mediu urban bogat în inițiative de
e regenerare urbană, deeci un foartee bun
“laborator în aer liber””, unde studenții și cadrelee didactice/ceercetătorii din
n UBB pot să se instruiascăă.
ntă: cadre didactice din UBB
U și cercetăători din unittățile de CDI ale UBB (partte a Infrastru
ucturii
Grupul țin
Strategicee de Cercetare a UBB), docctoranzi.
Durata prroiectului: octombrie‐noieembrie 2018
Activitățille oferite în cadrul prezzentului proiect includ două aplicațiii de teren (la patru obieective
reprezenttative privind inițiativele de regeneraree urbană din Cluj‐Napoca)
C
ș o prezentare la nivelul UBB:
și
U
‐ 13 noiem
mbrie 2018 (de
( la 10 şi de la 12), prim
ma aplicație de teren: La Terenuri – Mănăștur
M
(inițțiativă
dezvoltatăă și condusăă de comunittatea locală) și Fabrica de
d Pensule (regenerare a unui fost spațiu
s
industrial prin activitățți culturale);
mbrie 2018 (d
de la 10 şi de
e la 12), a dou
ua aplicație de
d teren: Som
meș Delivery (rregenerare urbană
‐ 20 noiem
prin utilizaarea resurselor naturale, cu
c profunde implicații envvironmentale și sociale) și Liberty
L
Techn
nology
Park (inițiativă econom
mică privată de
d regeneraree a unui spațiu
u industrial dezafectat);
‐ 29 noie
embrie 2018,, ora 14, Faccultatea de Geografie, o prezentare la nivelul UBB
U
a rezultaatelor
proiectulu
ui (rezultatelle procesuluii de învățare
e și a interacțiunii cu cei implicați în acest process), din
perspectivva coordonatorului și din
n cea a partticipanților/beneficiarilor activităților proiectului (cadre
didactice//cercetători din
d UBB).
Rezultate
e aşteptate:
‐ inițiereaa unor colabo
orări între parrticipanții la proiect
p
din caadrul UBB și reprezentanți
r
s
ai mediului socio‐
economicc local, obținâându‐se astfell întărirea transferului de cunoaștere
c
șii a relației cu acest mediu;
‐ extinderrea rețelei de colaboratori și propunereea unui proiecct de cercetarre pe o temă de interes co
omun;
‐ informarre/cunoaștere și implicaree civică a comunității acadeemice;
‐ diseminaarea rezultate
elor proiectului va fi realizaată în reviste de specialitate, în mass media
m
și spre rețele
de colaboratori pe tem
me similare: din România, Italia, Spania, Germania,
G
Austria, Estonia,, Polonia, etc..
Impactul proiectului este important din pun
nct de vederre didactic, dar
d și societtal (informarrea și
responsab
bilizarea partticipanților prrivind regeneerarea urbanăă sustenabilăă a comunitățții în care trăăiesc).
Va fi soliccitat feedback‐ul creativ al
a cadrelor didactice/cerceetătorilor și acesta
a
va fi îm
mpărtășit acttorilor
implicați în cele patrru proiecte de
d regenerarre urbană. Deci,
D
acest proiect va fi folositor nu doar
beneficiarrilor din unive
ersitate ai procesului de în
nvățare, ci și comunității locale,
l
care va
v primi un seemnal
că universsitatea este interesată și implicată
i
în rezolvarea
r
pro
oblemelor cu
u care ne confruntăm cu to
oții în
viața de zi cu zi.

