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Universitatea POLITEHNICA din București susține inovarea educațională 
și maximizarea rezultatelor învățării 

 
 
Începând cu anul academic 2021-2022, Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) derulează 
activități de învățare prin servicii (Service learning), pe care masteranzii și masterandele o realizează în 
cadrul proiectului Start în carieră prin Master Didactic, implementat de către Departamentul de Formare 
pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (DFCDSSU) și Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și 
Managementul Afacerilor (FAIMA). 
 
Învățarea prin servicii va ajuta actualii și viitorii profesioniști din învățământul preuniversitar să își 
completeze competențele didactice și să ofere sens activităților obișnuite, consolidând relațiile 
comunitare.   
 
Prof. Teodora Chicioreanu, director DFCDSSU, a declarat: „Este un moment pe care l-am pregătit și pe care 
ni l-am dorit ca parte din strategia de dezvoltare și consolidare a rolului UPB în comunitățile și ecosistemele 
educaționale. Inovarea pedagogică este una dintre direcțiile strategice de dezvoltare și ne dorim să creăm 
un portofoliu de bune practici pe care să îl putem extinde și la nivelul altor programe de studii.” 
 
Învățarea prin servicii (service-learning) este o pedagogie inovatoare ce pune accent pe relația dintre 
predare și învățare, prin conectarea teoriei și practicii. Studenții sau elevii (în acest caz, masteranzii și 
masterandele) participă la activități structurate ce răspund nevoilor comunității, exersând abilități 
academice și profesionale.  
Învățarea prin servicii se diferențiază de alte abordări printr-o foarte robustă componentă de reflecție 
asupra experiențelor de învățare, pentru a obține o înțelegere superioară a conținuturilor teoretice și a 
felului în care acestea pot fi convertite în intervenții ulterioare. Consolidarea relațiilor studenților cu 
comunitatea, stimularea dezvoltării personale și a implicării civice a acestora în rezolvarea nevoilor din 
lumea reală sunt alte efecte pe termen lung ale unei astfel de abordări pedagogice inovative.  
 
Realizarea activităților de învățare prin servicii este susținută prin parteneriatul dezvoltat de către UPB 
prin DFCDSS cu organizațiile membre din Platforma pentru învățare prin servicii: InfinitEdu, Fundația 
Comunitară Oradea, Fundația Narada, Centrul pentru Inovare Publică.  
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https://infinit-edu.ro/
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