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Descrierea rezultatului intelectual 

Identificarea ieșirii O9 

Titlu de ieșire Promovarea rezultatelor 

Descrierea 
rezultatului (inclusiv: 
elemente de 
inovație, impactul 
așteptat și 
potențialul de 
transferabilitate) 

Acest rezultat include diseminarea fondului metodologic și promovarea 
unei platforme extinse de management al curriculumului medical 
orientat pe web către comunitatea largă de educatori și studenți din 
MEFANET, MedBiquitous și toți partenerii implicați. Rezultatele 
proiectului vor fi publicate sub formă de articol în jurnalul legat de 
educația medicală (de exemplu, jurnalul MEFANET). Utilizarea canalelor 
de comunicare deja existente în cadrul MEFANET va asigura, de 
asemenea, că va fi abordată comunitatea largă de profesori și garantanți 
care acționează la toate facultățile medicale din Republica Cehă și 
Slovacia. Mai mult, toți partenerii vor fi implicați în promovarea 
rezultatelor proiectului prin rețelele lor naționale. 

Tipul de ieșire Metodologii / orientări - Plan de diseminare / exploatare 

Vă rugăm să 
descrieți împărțirea 
muncii, sarcinile care 
conduc la 
producerea 
rezultatului 
intelectual și 
metodologia aplicată 

Există următoarele sarcini și roluri ale instituției fiecărui partener: 
*** UPJS - Ghid de coordonare și diseminare a articolelor între părțile 
interesate (MEFANET, MedBiquitous). 
*** JU - Co-autor de articole și promovare. 
*** UMF - Recenzent de articole și promovare. 
*** UAU - Co-autor de articole și promovare. 
*** MU - Crearea și promovarea articolelor. 

Dată de start 01-07-2021 

Dată de finalizare 31-08-2021 

Limbaj Cehă 
Engleză 
Germană 
Poloneză 
Română 
Slovacă 

Materiale Broșuri de hârtie 
 

Organizație de 
conducere a 
activității 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH 

Organizații 
participante 

Masarykova univerzita 
UNIVERSITAET AUGSBURG 
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T.POPA IASI 
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1. Introducere 

Producția intelectuală finală, intitulată Promotion endeavour, a fost planificată să fie realizată în 

ultimele două luni ale perioadei de implementare. Cu toate acestea, această perioadă a fost utilizată în 

principal pentru a rezuma informațiile și principalele probleme legate de toate activitățile noastre 

desfășurate pe întreaga perioadă de implementare și pentru a ne asigura că acestea sunt promovate cât 

mai larg posibil. Astfel, toți partenerii au lucrat indirect la acest rezultat intelectual de la începutul 

proiectului, prin comunicarea cu profesioniștii din zonă și cu oamenii interesați de subiectele organizării 

curriculumului. De asemenea, au împărtășit în mod continuu detalii despre proiect și rezultatele 

acestuia la instituțiile lor prin diferite canale de informare personală și instituțională. UPJS, în calitate de 

coordonator al proiectului, a pregătit un site web al proiectului BCIME pentru a informa o comunitate 

largă de părți interesate, dar și publicul larg, despre toate realizările relevante ale echipei de 

implementare. Activitățile de promovare au fost prezentate în stilul unic pentru a asigura un impact 

vizual consistent asupra publicului țintă, utilizând logo-ul proiectului agreat, șabloane de documente și 

prezentări, pliante etc. un jurnal internațional legat de educația medicală. În această lucrare, am 

rezumat rezultatele noastre și, în funcție de procesul de revizuire, ne așteptăm să poată fi publicat în 

ultimul trimestru al anului 2021. În ciuda faptului că am declarat să pregătim o singură lucrare, am fost 

mai activi în această lucrare și avem deja trei lucrări publicate și menționate în baza de date SCOPUS 

care demonstrează implicarea partenerilor de proiect în activități de cercetare și diseminare, precum și 

actualitatea problemelor pe care le-am rezolvat în proiectul nostru. Activitățile de promovare 

individuală și rezultatele obținute sunt rezumate în următoarele secțiuni. 

2. BCIME – stiluri și șabloane 

Componenta vizuală principală pentru prezentarea noastră este în mod firesc sigla proiectului. L-am 

proiectat cu scopul de a fi memorabil, unic și suficient de clar. Toți partenerii au fost de acord cu sigla și 

culorile, așa cum se arată în Figura 1. 

 

Fig. 1 Logo-ul oficial al proiectului BCIME evidențiind (1) activitatea programului ERASMUS +, (2) 
proiectul care se ocupă de problemele curriculare și (3) domeniul educației medicale. 

 

În scopul stilului uniform al documentelor, agendelor, programelor detaliate și programelor 

întâlnirilor proiectului, rapoartelor individuale etc., am pregătit un șablon de document în care pagina 

de titlu informează întotdeauna despre proiectul UE, partenerii și tipul documentului; paginile din 

document au anteturi și subsoluri predefinite, iar ultima pagină arată harta consorțiului și siglele 

programului UE și ale proiectului. Exemplul șablonului de documente BCIME este prezentat în Figura 2. 
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Fig. 2 Documente BCIME produse în stil uniform. 

În mod similar, la șablonul de documente, șablonul pentru prezentări a fost conceput și aprobat de 

toți partenerii. În timpul implementării proiectului, acest șablon a fost ușor reproiectat pentru a fi mai 

atractiv. Din nou, subliniem programul UE, activitățile BCIME și instituțiile partenere așa cum este 

prezentat în Figura 3. 

 

Fig. 3 Șablon mai vechi (sus) și mai nou (jos) pentru prezentări. 
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Activitățile individuale ale proiectului BCIME au fost anunțate, de asemenea, folosind pliante 

distribuite la toate instituțiile partenere, dar și la toate evenimentele la care am participat. Aceasta a 

fost considerată o modalitate eficientă de a avea ceva în mână și de a atrage părțile interesate și publicul 

larg. Pliantele conțineau date generale despre proiect și linkul către site-ul web al proiectului pentru mai 

multe detalii. În timpul proiectului, am pregătit și distribuit variante consistente în stil de pliante pentru 

următoarele scopuri. 

 

Detaliile și activitățile proiectului BCIME anunțate 
părților interesate și publicului larg pe toată 
perioada de implementare. 

 

Eveniment multiplicator Atelier despre inovațiile 
curriculare anunțat pentru potențialii participanți. 
Evenimentul multiplicator a fost organizat la Brno, 
Republica Cehă în noiembrie 2019. 
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Eveniment multiplicator Atelierul comun al 
conferinței privind cartografierea curriculumului și 
inovațiile anunțate pentru potențialii participanți. 
Evenimentul multiplicator a fost organizat la 
Cracovia, Polonia în mai 2021. 

 

Program detaliat al evenimentului multiplicator 
Atelier comun de conferințe privind cartografierea 
curriculumului și inovații pentru participanții locali 
și la distanță. 
 

 

 

Au fost folosite diverse întâlniri oficiale și / sau individuale pentru a promova activitățile proiectului 

BCIME, prin urmare am distribuit nu numai materialele tipărite precum programe, pliante, broșuri etc., 

ci și stilouri, cu logo-urile proiectului EU și BCIME așa cum se arată în Figura 4. 
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Fig. 4 Pixuri cu sigla EU și BCIME distribuite în timpul evenimentelor și activităților BCIME. 

3. Site-ul web al proiectului BCIME 

Platforma oficială și cea mai frecvent utilizată sursă de informații pentru publicul larg este site-ul 

web al proiectului BCIME. Este disponibil în domeniul coordonatorului (UPJS) sub link 

http://bcime.upjs.sk. 

 

Fig. 5 Site-ul web al proiectului BCIME dezvoltat sub domeniul coordonatorului. 

http://bcime.upjs.sk/
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Pe pagina principală, vizitatorilor li se arată principalele fapte despre proiect, informații despre 

activitățile lansate în prezent și alte linkuri importante către: 

 Platforma de rezultate a Comisiei Europene Erasmus + 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2018-1-SK01-KA203-046318, 

 Site-ul național al Erasmus + în țara coordonatorului (UPJS)  

https://www.erasmusplus.sk/ și  

 Asociația Academică Slovacă pentru Cooperare Internațională (SAAIC), agenția națională 

pentru proiectele Erasmus + 

http://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_about_us.html. 

Structura paginii a fost concepută pentru a fi clară și simplă pentru a permite vizitatorilor să 

găsească cu ușurință tot ceea ce ține de proiect. Secțiunile individuale ale site-ului web sunt descrise în 

Tabelul 1. 

Tabel 1. Structura site-ului BCIME. 

Secțiune Descriere 

Home Pagina principală cu detalii despre proiectul rezolvat în schema Erasmus +, informații 
despre activitățile recente și linkuri către platformele UE. 

Partners Descrierea consorțiului proiectului și a detaliilor partenerilor cu hyperlinkuri către 
site-urile lor web locale. 

Aim Rezumatul principalelor obiective și priorități ale proiectului pe care consorțiul a cinci 
instituții UE a decis să îl atingă. 

Meetings Prezentare generală a întâlnirilor transnaționale ale proiectului, cu toate 
documentele și prezentările disponibile în mod gratuit tuturor celor interesați de 
proiect sau de subiectele managementului curriculumului. 

Events Anunțuri și detalii despre evenimente multiplicatoare organizate pentru părțile 
interesate și publicul larg, cu toate materialele disponibile tuturor celor care vizitează 
site-ul web al proiectului. 

Outputs Una dintre cele mai importante secțiuni ale site-ului web. Aici, rezultatele individuale 
obținute în cadrul tuturor celor nouă rezultate intelectuale sunt împărtășite în mod 
liber tuturor. În plus, toate rezultatele sunt împărtășite în toate cele cinci limbi 
partenere, inclusiv în cehă, germană, poloneză, română și slovacă, pe lângă limba 
engleză care este principala limbă de comunicare între parteneri și publicul larg. 

Dissemination Secțiunea Diseminare rezumă informații despre activitățile pe care le-am realizat 
pentru a promova proiectul BCIME și rezultatele obținute în timpul fazei de 
implementare a proiectului. 

Resources Resurse utile legate de gestionarea curriculumului și cartografiere. Utilizatorii pot găsi 
aici linkurile către două societăți principale - MedBiquitous și MEFANET - la care ne-
am referit în timpul proiectării și partajării metodologiilor și platformei TIC pentru 
optimizarea curriculumului. În plus, linkurile către rezultatul principal al software-ului 
- EDUportfolio - al proiectului sunt aici. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-SK01-KA203-046318
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-SK01-KA203-046318
https://www.erasmusplus.sk/
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_about_us.html
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People Caracteristicile membrilor de bază ai echipei din toate instituțiile partenere sunt 
enumerate în această secțiune. Folosim și această parte a site-ului web pentru a nu fi 
anonimi și deschisi la orice comunicare și discuții cu toată lumea. 

 

În plus față de site-ul principal, toți partenerii și-au folosit canalele de comunicare pentru a anunța 

activitățile proiectului BCIME și pentru a partaja link-ul identci al site-ului web acolo. Exemplele includ: 

 MU (Brno, Republica Cehă) https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/43286?pg=vyzkum--

projekty-podporovane-eu&prid=212, and https://iba.med.muni.cz/aktuality/zahajen-dalsi-

projekt-erasmus-zamereny-na-vyuku-medicinskych-oboru 

 UAU (Augsburg, Germania) https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/med/profs/chair-

medical-education-sciences/bcime/  

 UJ (Krakow, Polonia) https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-

glowna/nauka/projekty/projekty-bcime/  

 UMF (Iasi, România) https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-

universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-

2018.pdf#search=BCIME  

4. Activități de promovare și diseminare 

Toți partenerii au participat la pregătirea materialelor care să fie utilizate în comunicarea cu părțile 

interesate și cu publicul larg. Datorită unor astfel de activități am reușit să creștem gradul de 

conștientizare a necesității de a armoniza și optimiza nu numai programa medicală și medicală, ci și 

programele de învățământ din alte domenii la diferite niveluri de educație. 

Activitățile selectate, menționate mai jos, includ diverse seminarii și ateliere pe care membrii 

echipei le-au vizitat și le-au folosit pentru a informa publicul despre proiectul BCIME. 

Prezentare: ”Building Curriculum Infrastructure in Medical Education - From the idea to the 

project" 

Eveniminet: Ziua de informare pentru cooperarea universităților pentru inovare și schimbul de bune 

practici, parteneriate strategice și proiecte centralizate, apel 2019 

Organizator: Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC) 

Locație: Hotel Yasmin, Košice, Slovakia 

Data: 23 October 2018 

 

Prezentare: "Building Curriculum Infrastructure in Medical Education - Flyer" 

Eveniminet: Erasmus+ information seminar Posłuchaj, podziel się, zainspiruj 

Organizator: Foundation for the Development of the Education System (FRSE), National Agency for 

the Erasmus+ Programme 

Locație: Hotel Mercure, Warszawa, Poland 

Data: 25 February 2019 

 

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/43286?pg=vyzkum--projekty-podporovane-eu&prid=212
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/43286?pg=vyzkum--projekty-podporovane-eu&prid=212
https://iba.med.muni.cz/aktuality/zahajen-dalsi-projekt-erasmus-zamereny-na-vyuku-medicinskych-oboru
https://iba.med.muni.cz/aktuality/zahajen-dalsi-projekt-erasmus-zamereny-na-vyuku-medicinskych-oboru
https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/med/profs/chair-medical-education-sciences/bcime/
https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/med/profs/chair-medical-education-sciences/bcime/
https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/nauka/projekty/projekty-bcime/
https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/nauka/projekty/projekty-bcime/
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-2018.pdf#search=BCIME
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-2018.pdf#search=BCIME
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-2018.pdf#search=BCIME
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Prezentare: "EDUportfolio: complex platform for curriculum management and mapping" 

Eveniminet: CSEDU 2019, 11th International Conference on Computer Supported Education 

Organizator: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication 

(INSTICC), University of Crete 

Locație: Heraklion, Crete – Greece 

Data: 2. - 4. May 2019 

 

Prezentare: "Analiza programu studiów: standardy ministerialne i uczelniana macierz efektów 

uczenia się. Prezentacja wyników projektu BCIME." (Curriculum mapping: health 

ministry learning outcomes standards and the university learning outcomes matrix. 

Presentation of results of the BCIME project.) 

Eveniminet: Spotkanie Zespołu ds. Jakości Kształcenia. (Meeting of the Committee for Improving 

Quality in Education) 

Organizator: Committee for Improving Quality in Education of the Medical Faculty, Jagiellonian 

University Medical College 

Locație: Krakow, Poland (on-line event) 

Data: 22. June 2020, 13:30 

 

Prezentare: "What is medical education informatics?" 

Eveniminet: Sano Computational Medicine Seminars 

Organiser: Sano 

Locație: Krakow, Poland (on-line event) 

Data: 5 July 2021, 14:00 - 15:30 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați secțiunea Diseminarea site-ului BCIME. Legătura 

directă este https://www.upjs.sk/en/faculty-of-medicine/bcime/dissemination/. De asemenea, puteți 

descărca toate materialele distribuite sau prezentate acolo. 

 

https://www.upjs.sk/en/faculty-of-medicine/bcime/dissemination/
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Fig. 6 Materialele disponibile pentru a fi descărcate de pe site-ul web al proiectului BCIME. 

 

Pe lângă evenimentele menționate mai sus, am promovat noua platformă EDUportfolio în cadrul 

rețelelor MEFANET și MedBiquitous, asigurând un impact sporit al rezultatelor noastre în diferite 

instituții și, de asemenea, în alte țări decât cele implicate în proiectul nostru. 

MU și UPJS au informat în mod regulat despre progresul proiectului BCIME la evenimentele 

MEFANET - conferințe și comitete de coordonare (pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați 

https://www.mefanet.cz/index-en.php?pg=mefanet-network). Astfel de întâlniri au inclus datele 27. 

noiembrie 2018, 18. iulie 2019, 27. noiembrie 2019, 18. iunie 2020, 25. noiembrie 2020 și 20 iulie 2021. 

https://www.mefanet.cz/index-en.php?pg=mefanet-network
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Fig. 7 Reuniunea comitetului de coordonare MEFANET. 

Următoarele instituții, personalul lor și studenții au fost implicați în activitățile de promovare 

BCIME din rețeaua MEFANET: 

 Facultatea de Medicină a Universității Masaryk 

 Facultatea de Medicină Jessenius din Martin la Universitatea Comenius din Bratislava 

 Facultatea de Medicină a Universității Comenius din Bratislava 

 Facultatea de Medicină de la Universitatea Pavol Jozef Šafárik din Košice 

 Facultatea I de Medicină de la Universitatea Charles din Praga 

 Facultatea a II-a de Medicină de la Universitatea Charles din Praga 

 Facultatea a III-a de Medicină de la Universitatea Charles din Praga 

 Facultatea de Medicină din Hradec Kralove la Universitatea Charles din Praga 

 Facultatea de Medicină din Pilsen la Universitatea Charles din Praga 

 Facultatea de Medicină a Universității din Ostrava din Ostrava 

 Facultatea de Științe ale Sănătății de la Universitatea Palacky din Olomouc 

 Facultatea de Studii în Sănătate, Universitatea din Pardubice 

 Facultatea de Studii în Sănătate, Universitatea din Boemia de Vest din Pilsen 

 Facultatea de Inginerie Biomedică la Universitatea Tehnică Cehă din Praga 

 Facultatea de asistență medicală la Universitatea din Presov din Presov  

5. Publicații 

O altă parte importantă a acestui rezultat intelectual a fost pregătirea unui articol și publicarea 

acestuia într-un jurnal legat de educația medicală. Pe baza rezultatelor pe care le-am obținut în perioada 

de implementare, am pregătit un document și l-am revizuit în consorțiu, astfel încât toți partenerii au 

aprobat conținutul și versiunea finală a acestuia. Decizia de a-l publica în jurnal a depins de 

disponibilitatea și gama de subiecte acoperite de revistele recente. 
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Planul nostru inițial de a publica articolul final în MEFANETJournal s-a dovedit a fi imposibil, întrucât 

jurnalul a încetat să publice articole în vara anului 2020. Prin urmare, am decis lucrarea preliminară 

intitulată „Dezvoltarea și implementarea unei platforme online pentru cartografierea curriculumului în 

educația medicală” (trad.) să fie trimise către Bio-Algoritmi și Med-Systems în septembrie 2021. 

Datorită proceselor de revizuire și în funcție de comentariile și recomandările recenzorilor, ne așteptăm 

ca lucrarea să poată fi acceptată și publicată până la sfârșitul anului 2021. Cu toate acestea, în cazul în 

care lucrarea este neacceptată, echipa BCIME este pregătită să o îmbunătățească și să o retransmită 

altui jurnal. 

În plus, am fost angajați și am reușit să publicăm rezultatele muncii noastre continuu pe tot 

parcursul proiectului, deci nu există o singură lucrare în rezultatele proiectului realizat. Următoarele 

lucrări scrise de proiectul BCIME au fost publicate și sunt indexate în baze de date de cercetare precum 

Scopus, IEEE Xplore, Web of Science. 

Karolyi M., Ščavnický J., Bulhart V., Růžičková P., Komenda M. Eduportfolio: Complex platform for 

curriculum management and mapping. CSEDU 2019 - Lucrările celei de-a 11-a Conferințe internaționale 

privind educația suportată de computerAcces deschis Volumul 2, paginile 352 - 3582019 A 11-a 

conferință internațională privind educația suportată de computer, CSEDU 2019, Heraklion, Creta, 2 mai 

2019 - 4 mai 2019, 148442. Lucrarea a prezentat originea platformei EDUportfolio din perspectivă 

metodologică și tehnică legată de inițierea IO3 în ceea ce privește ieșirile IO1 și IO2. 

 

Fig. 8 Platforma complexă de hârtie pentru gestionarea și cartografierea curriculumului a fost 
indexată în baza de date SCOPUS. 

 

Kononowicz A.A., Balcerzak L., Kocurek A., Stalmach-Przygoda A, Ciureanu I.A., Hege I., Komenda M., 

Majerník J. Technical infrastructure for curriculum mapping in medical education: A narrative review. 

Bio-Algorithms and Med-Systems, 2020, 16(2), 0026. Lucrarea a raportat un sinopsis al practicilor 

actuale și a descris interesul cercetării în implementarea instrumentelor de cartografiere a 

curriculumului pentru educația medicală. Am pregătit această lucrare pe baza realizărilor pe care le-am 

avut după încheierea IO1 și IO2. 
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Fig. 9 Lucrarea Infrastructura tehnică pentru cartografierea curriculumului în educația medicală: O 
revizuire narativă a fost indexată în baza de date SCOPUS. 

 

Majemik J., Komenda M., Kononowicz A., Hege I., Ciureanu A. Software based support of curriculum 

mapping in education at medical faculties. Conferința internațională privind informațiile și tehnologiile 

digitale 2021, IDT 2021, 2021, pp. 264–267, 9497538. Hârtie a raportat metodologii și o platformă TIC 

unificată dezvoltată pentru optimizarea curriculei. Am pregătit această lucrare pe baza rezultatelor 

obținute în principal în IO3 - IO7. 

 

Fig. 10 Lucrarea de asistență bazată pe software pentru cartografierea curriculumului în educația la 
facultățile medicale a fost indexată în baza de date SCOPUS. 

Alte contribuții prezentate la conferințe naționale sau internaționale sunt rezumate și publicate pe 

site-ul web al proiectului BCIME (pentru mai multe detalii consultați http://bcime.upjs.sk). 

http://bcime.upjs.sk/
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6. Planuri de comunicare, diseminare și exploatare viitoare 

Obiectivul principal al efortului nostru de promovare este să ne asigurăm că rezultatele și 

rezultatele proiectului BCIME vor fi diseminate pe scară largă către grupurile țintă adecvate. În plus, vom 

analiza cu atenție orice feedback de la toate părțile interesate, pentru a continua în dezvoltarea, 

modificarea, adaptarea și evaluarea ulterioară a metodologiilor și a platformei EDUportfolio în funcție 

de evoluția globală în domeniul managementului curriculumului și al cartografierii. 

Activitățile individuale de comunicare, diseminare și exploatare vor fi coordonate de comitetul 

proiectului format din reprezentanți ai fiecărei instituții implicate. Componența acestui comitet este 

rezumată în tabelul 2. 

Tabel 2. Comitetul proiectului BCIME pentru coordonarea comunicării, diseminării și exploatării. 

Partner Persoana de contact E-mail 

UPJS Jaroslav Majernik jaroslav.majernik@upjs.sk 

JU Andrzej A. Kononowicz andrzej.kononowicz@uj.edu.pl 

MU Martin Komenda komenda@med.muni.cz 

UMF Adrian Ciureanu adrian.ciureanu@umfiasi.ro 

UAU Inga Hege inga.hege@med.uni-augsburg.de 

 

Pentru a difuza în mod eficient toate informațiile, realizările și rezultatele relevante produse de 

proiectul BCIME, grupurile țintă individuale trebuie abordate în mod corespunzător. Părțile interesate 

relevante (atât la nivel local, cât și la nivel regional sau național) ale inovațiilor în managementul 

curriculumului și cartografierea oferite de consorțiul BCIME sunt enumerate în Tabelul 3. 

Tabel 3. Grupuri țintă relevante implicate în activitățile proiectului BCIME. 

Grup țintă Descriere Dimensiunea 
așteptată 

Proiectanți de 
curriculum 

Persoane a căror ocupație principală este legată de dezvoltarea, 
menținerea și evaluarea programelor la nivel instituțional. 

zeci 

Profesori Personalul academic, în principal educatori și lideri de cursuri, 
care garantează și / sau educă studenții (în primul rând, dar nu 
numai în disciplinele medicale și de îngrijire a sănătății). 

mii 

Studenți Cursanții care folosesc hărțile curriculare și se dezvoltă cu un 
management curricular bine organizat la universitățile / 
facultățile lor. 

mii 

Personal 
administrativ 

Sprijinirea personalului administrativ implicat în organizarea 
educației, de ex. secretar, ofițeri de studii etc. 

zeci - sute 

ICT personal Dezvoltatori TIC și analize software care lucrează la instituțiile 
de învățământ. 

zeci - sute 
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Management 
universitar / 
facultate 

Managementul universității sau al facultăților responsabil cu 
furnizarea de educație în special programe de studiu. 

zeci 

Societăți și 
oameni de știință 

Diferite societăți profesionale la nivel local sau UE (în majoritate 
membri ai societăților medicale profesionale, asociații și 
comunități), de ex. MEFANET, MedBiquitous, Federația 
Europeană pentru Informatică Medicală, Asociația 
Internațională pentru Educație Medicală etc. 

zeci - sute 

Publicul larg Oricine este interesat de gestionarea curriculumului și probleme 
de cartografiere sau care participă la activități educaționale în 
diferite programe de studiu. 

zeci - sute 

 

 

Grupurile țintă individuale vor fi abordate folosind o combinație de diverse rezultate și activități ale 

proiectului BCIME. Acestea vor fi direcționate în mod special către anumite părți interesate cu conținut 

general sau mai specific. Tabelul 4 rezumă principalele activități cu informații despre forma indicatorilor 

cheie de performanță. 

 

Tabel 4. Principalele activități de comunicare, diseminare și exploatare. 

Tipul activității Descriere sau grup(uri) țintă principale KPI 

Website Sursa principală de informații pentru toate grupurile țintă și 
resursa tuturor documentelor și rezultatelor electronice ale 
proiectului BCIME  (http://bcime.upjs.sk).  

# vizite 
# descărcări 

EDUportfolio Funcționarea de rutină a platformei EDUportfolio în medii 
academice reale utilizate zilnic, în special de către profesori, 
studenți și conducerea facultății. 

# instituții 
# utilizatori 
# vizite 
# discipline 
# exporturi 

Publicații 
științifice 

Rezultate științifice sub formă de lucrări publicate în reviste, în 
special pentru oameni de știință, societăți, proiectanți de 
curriculum, profesori. 

# publicații 

Conferințe Schimbul de informații despre metodologii și platforma 
EDUportfolio la conferințe naționale și internaționale pentru 
toate grupurile țintă. 

# prezentări 

Sesiuni 
demonstrative 

Demonstrarea EDUportfolio, funcționalitățile, caracteristicile și 
capabilitățile sale, inclusiv navigarea curriculei mapate. 

# spectacole 
demo 
# participanți 

Pliante și 
broșuri 

Materiale de promovare a rezultatelor și evenimentelor BCIME 
și materiale elaborate/ produse la cereri din partea grupurilor 
țintă. 

# documente 
# știri 

http://bcime.upjs.sk/
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În afară de aceste forme principale de extindere a eforturilor de promovare, vor fi organizate și alte 

activități, în funcție de feedback-ul și cererile părților interesate, precum și în urma sugestiilor și 

inițiativelor oricărui partener de proiect BCIME. Acestea pot include prelegeri invitate, ateliere și 

instruire privind cartografierea curriculumului, extinderea activităților pe rețelele de socializare etc., 

care nu pot fi prevăzute în momentul redactării. 

7. Concluzii 

În acest rezultat intelectual, am rezumat efortul nostru de promovare la care am lucrat în faza de 

implementare a proiectului. Am obținut rezultate interesante și am reușit să le difuzăm prin diverse 

canale. Cu toate acestea, eforturile noastre vor continua și vom menține și extinde rezultatele 

activităților proiectului nostru, de care vor beneficia diferite grupuri de părți interesate. Acest lucru va fi 

realizat de mai multe activități de bază, inclusiv, dar fără a se limita la: 

 întreținerea site-ului web al proiectului BCIME pentru a partaja informațiile despre proiect 

către cea mai largă comunitate posibilă, 

 partajarea tuturor rezultatelor obținute între universitățile partenere prin canalele lor de 

comunicare, 

 distribuirea de pliante și alte materiale informative, 

 promovarea EDUportofolio la nivel local și internațional și organizarea de sesiuni 

demonstrative pentru toți cei care sunt interesați de problemele legate de managementul 

curriculumului, 

 transferul metodologiilor și platformei în alte discipline medicale pentru a extinde „harta 

curriculară” pe care am creat-o în studiul pilot al acestui proiect, 

 prezentarea lucrărilor noastre la conferințe, forumuri și societăți naționale și internaționale, 

 publicarea în diverse formaturi, inclusiv reviste științifice de tipul peer-reviewed. 
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Anexa 1 

Articole publicate 
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Anexa 2 

Articole propuse pentru publicare 
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