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RE-ACT - Instrumente de auto-
refelecție pentru universitățile 
de tip smart la nivel regional
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Porto Business School 
www.pbs.up.pt/

Universitatea Corvinus 
Budapesta
www.uni-corvinus.hu/

Universitatea Tehnică din 
Kosice
www.tuke.sk/

Universitatea Babeș-
Bolyai
www.ubbcluj.ro/

Universitatea 
dinMacerata
www.unimc.it/

SERN
www.startupregions.eu/

https://www.pbs.up.pt/
http://www.uni-corvinus.hu/
http://www.tuke.sk/wps/portal
http://www.startupregions.eu/


OBIECTIVE

Atingerea potențialului HEINNOVATE
în sprijinul universităților de tip
SMART, active la nivel regional și
responsabile, și care să joace un rol
important în RIS3 prin ajustarea
pozițiilor individuale și comune de
gestionari regionali și prin sprijinul
acordat în elaborarea politicilor pentru
cercetare sustenabilă și inovație;

Activarea instituțiilor de învățământ
superior în avantajul schimbărilor
organizaționale, bazate pe folosirea
eficientă a instrumentelor de auto-
evaluare de tip HEINNOVATE pentru
RIS3 și pe capitalizarea rezultatelor în
vederea maximizării valorii instituțiilor
de învățământ superior pentru
dezvoltarea regională;

Încurajarea angajamentului
partenerilor din domeniul de afaceri în
procesele de optimizare ale
instituțiilor de învățământ superior și
participarea acestora în diverse
procese de luare a deciziilor, inclusiv
realizare, implementare și
monitorizare RIS3;

Diseminarea resurselor RE-ACT și a
proceselor de participare prin sprjin
acordat altor instituții de învățământ
superior și actorilor cheie în vederea
beneficierii HEINNOVATE de
instrumentul de auto-evaluare RIS3;

RE-ACT
Instrumente de auto-
refelecție pentru 
universitățile de tip smart la 
nivel regional

Aducerea la cunoștință a
proiectului RE-ACT, angajarea
actorilor cheie și asigurarea
nivelului ridicat al calității,
relevanță, inovație, aplicabilitate și
sustenabilitate a metodologiilor,
resurselor și rezultatelor
proiectului;

. 

“HEInnovate este un instrument de auto-
evaluare pentru insituțiile de învățământ 

superior care doresc să își exploreze 
potențialul inovativ.”

RE-ACT este un proiect Erasmus+ care
își propune să exploateze instrumente
de auto-reflecție, cu precădere de tip
HEInnovate, în vederea realizării și
implementării priectelor RIS3.

HEInnovate pentru RIS3 va sprijini
instituțiile de învățământ superior
pentru ca acestea să își regândească
și să își repoziționeze strategiile,
structurile și acțiunile printr-o
abordare holistică a procesului
antreprenorial și de inovație, care
sunt active la nivel regional și sunt
sprijinite de parteneri din rândul
actorilor-cheie din cvadruplul helix.

Stabilirea și dezvoltarea unui canal
de comunicare eficientă, educație
în comun și muncă prin colaborare
în rândul partenerilor, ca bază
pentru implementarea cu succes a
proiectului și realizarea
obiectivelor acestuia.

. 

HEInnovate pentru instrumentul de auto-evaluare online RIS3 și resursele aferente

Programe de consolidare a capacităților (capacity building programmes) și resurse ale

instituțiilor de învățământ superior și ale actorilor regionali

Plan organizațional, de auto-evaluare a instituțiilor de învățământ supeior și asumarea

unei poziții comune

Design RIS3 și alte procese de colaborare aplicate de instituții de învățământ superior și

angajarea actorilor cheie din cadrul cvadruplului helix

Rezultate secundare trans-regionale susținute de un cadru valid și facilitate de un

mecanism eficient de susținere a partenerilor

White Paper cu recomandări de politici pentru HEInnovate pentru RIS3

REZULTATE


