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„Profesorii Bologna” din acest an ai Universităţii Tehnice din ClujNapoca
Opt profesori ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca au primit distincţia de
„profesori Bologna” în cadrul celei de a V-a ediţii a „Galei Profesorului Bologna”
desfăşurată în acest an, între 12-13 mai, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din
Iaşii.
Organizată de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România –ANOSR,
respectiva Gală a Profesorlui Bologna şi-a desfăşurat ceremonia festivă în cunoscuta
Aulă „Mihai Eminescu” din edificiul celebrei Universităţi ieşene unde, 91 de cadre
didactive din 12 centre universitare din ţară, precum Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca,
Timişoara, Galaţi, Bacău, Târgu Mureş, Sibiu, Suceava, Piteşti, Petroşani, Constanţa
au fost nominaşizaţi pentru distincţia primit distincţia de "Profesor Bologna" sau
"Prof Tare" cum ii mai numesc studenţii.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are cinstea de a avea opt profesori ce au
primit această distincţie, şi-anume: Pavel Alexa, Cornel Arsene, Sanda Bodea,
Cosmin Chiorean, Nicolae Lungu, Dan Doru Micu, Radu Munteanu şi Olimpiu Mihai
Tătar.
În cadrul festivităţii de premiere de la Universitatea din Iaşi a fost lansat şi ghidul
"Învăţământ Centrat pe Student”. Documentul respectiv este o adaptare a Ghidului
realizat de Organizaţia Europeană a Studenţilor şi a Internaţionalei Educaţiei, fiind
prima publicaţie din România, de acest gen, unde sunt expuse beneficiile
implementării acestui model de educaţie pentru studenţi, profesori şi instituţii de
învăţământ superior.
"Gala Profesorului Bologna" este un proiect anual desfăşurat la nivel naţional având
ca şi scop principal îmbunătăţirea sistemului educaţional universitar din România,
bazat pe conceptul de învăţământ centrat pe student prin aprecierea acelor cadre
didactice care reuşesc să îndeplinească această cerinţă în procesul de predare.
"Gala Profesorului Bologna este fără îndoială cea mai semnificativă iniţiativă prin
care noi, studenţii, comunicăm direct corpului academic ce ne dorim de la
învăţământ. Manifestându-ne recunoştinţa faţă de Marii Profesori care ne Inspiră
arătăm că Învăţământul Centrat pe Student dorit de noi este un învăţământ de înaltă

calitate prin care reuşim să atingem noi şi noi niveluri de dezvoltare personală,
profesională, socială şi civică. Iar cei care urcă în fiecare ediţie pe scenă pentru a-şi
ridica medalia şi diploma ştiu că motivul pentru care sunt premiaţi este tocmai
calitatea - înţeleasă şi asumată de studenţi ca relevantă pentru ei", a declarat Daniela
Alexe, Preşedinte ANOSR.
Lista cu toţi premianţii din acest a an ai „Galei Profesorului Bologna” se află la
adresa: http://www.edumanager.ro/articol.php?id=10860
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