
Fellowship intern STAR-UBB

Excelență didactică pentru 
sustenabilitatea comunității academice 

și responsabilizare civică
Coordonator fellowship: conf. univ. dr. Oana-Ramona ILOVAN

Co-autori (administrare chestionare și prezentare): prof. univ. dr. Maria-Eliza DULAMĂ
drd. Alexandra-Maria COLCER

Cristian-Emanuel ADOREAN
Fotografii realizate de: Andreea COSTEA (PDR II), Marina CRENGĂNIȘ (PDR I), 

Gabriela MOȚCO (PDR I) & Cosmina URSU (PDR I)



Colaboratori

arhitect Silviu MEDEȘAN

Helga THIES CEO Nina MOLDOVAN

arhitect Adriana MĂGERUȘAN



La Terenuri



Vizita „La Terenuri”
27 răspunsuri

Ocupația

Domiciliul stabil 

Ce v-a motivat să participați la vizita desfășurată ,,La Terenuri”?



A fost asigurată claritatea înțelegerii următoarelor aspecte (unde 1 - neclar, 5 - clar)



Care au fost punctele tari/slabe (din perspectiva învățării) ale activității
desfășurate ,,La Terenuri”?

Puncte tari

Puncte slabe



Fabrica de Pensule



Vizita la „Fabrica de Pensule”
11 

răspunsuri
Ocupația

Domiciliul stabil 

Ce v-a motivat să participați la vizita la ,,Fabrica de Pensule”?



A fost asigurată claritatea înțelegerii următoarelor aspecte
(unde 1 - neclar, 5 - clar)



Care au fost punctele tari/slabe (din perspectiva învățării) 
ale activității desfășurate la „Fabrica de Pensule”?
Puncte tari

Puncte slabe



Proiectul ”Someș Delivery”



Proiectul „Someș Delivery” 18 
răspunsuri

Ocupația

Domiciliul stabil 

Ce v-a motivat să participați la aplicația practică desfășurată la ,,Fabrica de Pensule”?



A fost asigurată claritatea înțelegerii următoarelor aspecte
(unde 1 - neclar, 5 - clar)



Cât de valoroase considerați că sunt, din perpectiva geografică (regenerare
urbană, amenajarea albiei și a luncii etc.), următoarele aspecte legate de 
integrarea Someșului Mic în viața orașului Cluj-Napoca prin intermediul
proiectului Someș Delivery (unde 1 - fără valoare, 5- foarte valoros)



Care considerați că sunt punctele tari ale proiectului Someș
Delivery și punctele slabe ale activității noastre?

Puncte tari

Puncte slabe



Liberty Technology Park



Vizita la „Liberty Technology Park”
15 

răspunsuri

Ocupația

Domiciliul stabil 

Ce v-a motivat să participați la vizita desfășurată la „Liberty Technology Park”?



Importanța pe care considerați că o au urmatoarele aspecte pentru
procesul de regenerare a Fabricii de mobilă ,,Libertatea” în
Liberty Technology Park (1- fără importanță, 5- foarte important)



Cât de valoroase sunt pentru dezvoltarea dvs. profesională următoarele
aspecte (unde 1 – fără valoare, 5 – foarte valoros)



Care au fost punctele tari/slabe (din perspectiva învățării) ale 
vizitei desfășurate la Liberty Technology Park? 

Puncte tari

Puncte slabe























1. Despre proiectul la Cinema Dacia: https://www.academia.edu/34004180/Cluj-
Napoca_Romania._M%C4%83n%C4%83%C8%99tur_Central_-_Cinema_Dacia_-
_Developing_a_concept_for_a_new_community_center_in_a_vacant_cinema_in_
a_large_scale_housing_district_using_a_participatory_process

2. Raportul sociologic: http://www.slicker.ro/2018/11/01/intre-deschis-temps-
imaginaire-raport-sociologic/cercetare-sociologica-la-terenuri-manastur_online/

3. Publicatia cARTier. Interventii Periferice de cumparat aici: IDEA bookstore, 
Bulevardul 21 Decembrie 1989 14, Cluj-Napoca 400000 (vis-a-vis de Sora)

4. Despre cultura si transformarea 
orasului: https://www.academia.edu/37717855/Cum_ne_producem_ora%C8%99ul
_-_discu%C8%9Bie_%C3%AEntre_Laura_Panait_%C8%99i_Silviu_Mede%C8%99an

https://www.academia.edu/34004180/Cluj-Napoca_Romania._M%C4%83n%C4%83%C8%99tur_Central_-_Cinema_Dacia_-_Developing_a_concept_for_a_new_community_center_in_a_vacant_cinema_in_a_large_scale_housing_district_using_a_participatory_process
http://www.slicker.ro/2018/11/01/intre-deschis-temps-imaginaire-raport-sociologic/cercetare-sociologica-la-terenuri-manastur_online/
https://www.academia.edu/37717855/Cum_ne_producem_ora%C8%99ul_-_discu%C8%9Bie_%C3%AEntre_Laura_Panait_%C8%99i_Silviu_Mede%C8%99an


• Materialele despre comunitate realizate în cadrul proiectului Someș 
Delivery.

- Documentarul CONFLUENȚE despre hoștezenii care locuiau în Iris 
poate fi ascultat aici
- Poveștile despre râu culese de la locuitori, INSULA, pot fi acultate aici.
- Proiectul Catwalk Stories (despre locuitorii de pe Str. Barițiu, de lângă 
Someș) și cele 2 studii sociologice din anul 2015 (despre Someșul din 
Cluj făcute de Norbert Petrovici și respectiv Gabriel Troc) pot fi 
descărcate aici.

https://soundcloud.com/user-451630902
https://soundcloud.com/user-529495634
https://we.tl/t-67xPQ5Z9cQ


Feedback-ul participanților: învățare și evaluare –
competențe și autonomie într-o universitate 
humboldtiană – Community of practice

Învățare și evaluare formativă (participare și gândire critică):
• Cunoștințe de specialitate (hard skills care asigură progres și inovare 

în știință)
• Opinii despre activitățile desfășurate (soft skills care conduc la 

schimbare socială) 
• Schimbare (focus shift in quality teaching): audienți --- participanți 

awareness + commitment (situații reale, sarcini realiste)
Obiceiuri ale inimii, nu doar ale minții!



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!
http://territorial-identity.ro/
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