MASS
Titlul proiectului:
MANAGEMENT AND SECURITY ASSESSMENT FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT
Managementul şi evaluarea securităţii pentru un mediu înconjurător sustenabil
Descriere generală:
Obiectivul general al proiectului MASS este realizarea unui modul european, la nivel de master, în
ştiinţa mediului, prin dezvoltarea unui nou curs în scopul elaborării unei strategii educaţionale
corespunzătoare în obţinerea unor rezultate dinamice şi prin crearea bazei cadrului general al unui
program MASS pentru învăţământ la distanţă.
Obiectivele principale sunt următoarele:
- asigurarea cadrului managerial şi funcţional al proiectului;
- realizarea a trei cursuri: Evaluarea Impactului de Mediu (EIM), Evaluarea Securităţii şi a
Riscului (ESR), Producţie şi Consum Durabil;
- implementarea unei metode educaţionale bazată pe modelul e-learning;
- îmbunătăţirea şi completarea infrastructurii existente în instituţiile partenere în conformitate
cu noua metodă educaţională;
- evaluarea activităţilor şi rezultatelor proiectului;
- diseminarea activităţilor şi rezultatelor proiectului către parteneri şi actorii cheie conform
grupurilor ţintă;
- crearea unei baze pentru o reţea ulterioară, având ca temă ştiinţele naturii.
Principalele grupuri ţintă sunt reprezentate de absolvenţi de facultate, care urmează cursurile de
master (posibile programe de învăţământ la distanţă), dar rezultatele obţinute pot fi folosite şi la nivel
de facultate, doctorat şi de către cercetători.
Durata proiectului: 2005-2007
Parteneriat:
Universitatea Tehnică din Gdansk, Polonia; Universitatea Transilvania din Braşov, România;
Universitatea Ovidius din Constanţa; Universitatea din Bologna, Italia; Universitatea din Iaşi,
România; Şcoala Centrală din Lyon, Franţa; Universitatea Politehnică din Timişoara, România;
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România; Universitatea Politehnică din Bucureşti,
România; Universitatea din Groningen, Olanda; Universitatea de Nord Baia Mare, România;
Universitatea din Milano, Italia; Universitatea Tehnică din Sofia, Bulgaria.
Rezultate preconizate:
Principalele activităţi se vor concentra pe elaborarea şi implementarea cursurilor folosind metode de
e-learning. Diseminarea proiectului şi a rezultatelor sale se va face în timpul şi după încheierea
proiectului.
Rezultatele aşteptate sunt un syllabus completat la nivel de master cu trei noi cursuri (în format
electronic), metoda de predare îmbunătăţită bazată pe platforma de e-learning, pagina de internet a
proiectului.

