În drum spre Aria Europeană a Învăţământului Superior (EHEA), multe Instituţii de Învăţământ Superior
(HEIs) se confruntă cu provocări anterior necunoscute lor. Studenţi şi cadre didactice deopotrivă formează
grupuri mult mai eterogene decât vreodată înainte, folosind un spectru larg de limbi şi reprezentând un
spectru larg de fundaluri culturale în ceea ce poate fi numit Spaţiul de Învăţământ Multilingv şi
Multicultural (M&MLS).
Scopul global al IntlUni este de a identifica toate criteriile de calitate care ar trebui să caracterizeze
predarea şi învăţarea în M&MLS, precum şi de a face recomandări despre cum pot HEIs implementa şi
asigura sustenabilitatea predării şi a învăţării de calitate în M&MLS. În consecință, obiectivele concrete ale
acestui proiect sunt:
- Să identifice diferite tipuri de contexte pentru HEIs Internaţionale (de ex., predarea prin intermediul limbii
naţionale sau al unei alte limbi studenţilor naţionali sau internaţionali, având cadre didactice care predau
prin limba L1, L2 sau L3) în vederea stabilirii unei tipologii a acestor contexte;
- Să identifice provocările lingvistice, culturale şi pedagogice/didactice din diferite tipuri de HEIs din acea
tipologie;
- Să identifice posibile căi de a răspunde acestor provocări în cadrul unor culturi ale HEIs de predare şi
învăţare diferite;
- Să identifice exemple de practici încununate de succes în diferite scenarii;
- Să identifice un set de criterii de calitate pentru predare şi învăţare în M&MLS;
- Să producă un set de recomandări pentru procese de implementare care să răspundă acestor criterii de
calitate la nivel instituţional şi naţional, cât şi să ofere recomandări pentru o posibilă cooperare europeană
în acest domeniu.
Rezultatele proiectului IntlUni vor avea relevanţă pentru orice HEI ori pentru alte instituţii educaţionale
post-secundare având o dimensiune internaţională, precum şi pentru organizaţii şi asociaţii din
Învăţământul Superior European.
Rezultatele proiectului sunt prezentate pe website-ul Reţelei IntlUni, via mass media sociale şi, în faze
adecvate ale proiectului, părţile interesate din afara reţelei sunt invitate să ofere input şi/sau să răspundă la
output via consultaţii electronice.
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