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Proiectul Processing Complexity with Emotional, Sensorial and Spiritual capacities  

[ProCESS] este de tip Erasmus + Knowledge Alliances și are o durata de 36 de luni. Proiectul a 

început la data de 1 Ianuarie 2021 si se va finaliza în data de 31 Decembrie 2023.  

Principalul obiectiv al proiectului este de a dezvolta noi metode de învățare pentru 

studenții de la specializarea management si actualii manageri, aplicabile în rezolvarea unor cazuri 

complexe de management. Noua metodă propune utilizarea în acest sens a competențelor SES  

(competențe Senzoriale / Emoționale / Spirituale) în strânsă colaborare cu abilitățile hard și soft 

ale studenților.   

 Prima întâlnire de lucru în cadrul proiectului a avut loc în perioada 2-3 Februarie 2021. La 

această întâlnire au participat toți partenerii din proiect și un reprezentat al Agenției Erasmus +. 

Pe parcursul primei zile au fost făcute prezentări ale organizațiilor partenere si s-au evidențiat 

rolul acestora în implementarea proiectului. Liderii a șase pachete de lucru au prezentat de 

asemenea conținutul, obiectivele, activitățile si activitățile planificate pentru următoarele șase 

luni. 

A doua zi a întâlnirii a debutat cu prima întâlnire a antrenorilor universitari și din companii 

(academic coaches; company coaches) din proiect. Întâlnirea a continuat cu prezentări ce au vizat 

componentele administrative, financiare și de diseminare specifice proiectului. La final a avut 

loc/s-a desfășurat prima întâlnire a Comitetului de Coordonare, unde managerii de proiect au 

analizat rezultatele întâlnirii de start a proiectului și au discutat despre următorii pași ce vor fi 

implementați în ProCESS. Toți participanții au fost de acord că aceste două zile de lucru au fost 

un succes și au oferit informații prețioase care vor asigura implementarea cu succes a activităților 

din primele luni de implementare. 

  Consorțiul este format din 9 parteneri (4 universități si 5 companii) din patru țări 

Europene. Universitatea coordonatoare a proiectului este Universitatea Catolică din Lyon 

(Franța), celelalte universități partenere sunt: Universitatea de științe aplicate JAMK (Finlanda), 

Universitatea de Business, Arta și Tehnologie RISEBA (Letonia) și Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca (România). Companiile partenere sunt: PERFORMANSE (Franța), SANOFI (Franța), De 

KLAUSEN (România), MEDIATALO KESKISUOMALAINEN (Finlanda) și LATVIJAS PASTS (Letonia). 
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