
 
 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN PERSPECTIVA ECHITĂȚII, INCLUZIUNII ȘI A 
SUSTENABILITĂȚII 

RISE 2022 
A doua conferință internațională 

1-3 septembrie 2022 
Universitatea Tehnică din Sofia, Bulgaria 

 
Universitatea Tehnică din Sofia, Bulgaria, membru EUt+, găzduiește în perioada 
1-3 septembrie 2022, conferința internațională RE-IMAGINING HIGHER 
EDUCATION THROUGH EQUITY, INCLUSION, AND SUSTAINABILITY. RISE 2022 
este a doua conferință internațională a EUt+ despre egalitate și incluziune în 
învățământul superior și se va desfășura în campusul Universității Tehnice din 
Sofia, în localitatea Sozopol.  
 
Conferința oferă oportunitatea participanților de a reflecta asupra contextelor 
în care se realizează o abordare pozitivă a învățământului superior din 
perspectiva relevanței echității, incluziunii și a sustenabilității, dar și asupra 
oportunităților și provocărilor cărora instituțiile din învățământul superior  
trebuie să le facă față din acest punct de vedere,  în secolul XXI.  
 
Tematica propusă invită cercetătorii și specialiștii să abordeze una din 
următoarele teme: 
 
+ explorarea impactului diferitelor contexte culturale care modelează 
transformările pe care le parcurge învățământul superior la momentul actual, 
dar și crearea de strategii, politici si planuri pentru a realiza un model de 
învățământ superior echitabil, incluziv si sustenabil; 
+ discutarea modalităților  de manifestare a tipului de conducere incluziv  în 
domeniul învățământului superior modern; 



+ abordarea problemelor legate de echitate, intersecționalitea lor cu moștenirile 
istorice ale inechității, precum și răspunsul instituțional la adresa acestora în 
învățământul superior; 
+ analizarea intersecției dintre aspectele referitoare la incluziune și programul 
de conștientizare a interesului față de mediul înconjurător/ schimbările 
climatice, dar și a modului în care acestea se pot susține  reciproc în contextul 
învățământului superior; 
+ evaluarea utilității documentelor oficiale ale UE legate de diversitate, dar și a 
altor inițiative europene care promovează societățile incluzive; 
+ schimbul de idei în ceea ce privește utilizarea unor demersuri și practici 
didactice incluzive și inovatoare în învățământul superior; 
+ regândirea învățământului superior din perspectiva tuturor aspectelor 
relevante pentru educație și societate; 
+ evaluarea angajamentului existent în învățământul superior de a îndeplini 
obiectivele de dezvoltare durabilă din programul Națiunilor Unite până în 2030. 
 
Calendarul termenelor limită este următorul: 
30 aprilie 2022 – rezumat articol (1500 de cuvinte) 
15 mai 2022 - notificarea privind acceptarea propunerilor 
30 iunie 2022 - trimiterea articolelor 
1 august 2022 - primul termen pentru înregistrare 
15 august 2022 - termen limită pentru înregistrare  
 
Articolele acceptate și prezentate vor fi publicate în volumul de lucrări al 
conferinței. Comitetul de organizare analizează și oportunități de publicare a 
articolelor prezentate într-un număr special al unei reviste internaționale.  
 
Formatul desfășurării este unul fizic, dar se va avea în vedere și o modalitate de 
acces hibridă, pentru participanții care optează să își prezinte lucrările de la 
distanță.  
 
Taxa de participare la conferință  nu se aplică membrilor consorțiului EUt+.  
 
Pentru mai multe informații și actualizări, vă invităm să consultați pagina web a 
conferinței, www.rise2022.eu  

http://www.rise2022.eu/

