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PROIECT
Încălţămintea produsă în Europa este foarte
apreciată în întreaga lume, așa cum
demonstrează statisticile europene referitoare
la exportul către ţările terţe, care ilustrează o
creștere de 46% în cantitate și 78% în valoare, din
2009 până în 2014. Cu toate acestea, poziţia de
lider poate ﬁ menţinută doar dacă
competitivitatea întreprinderilor este susţinută,
printre altele, de o capacitate foarte mare de
inovare, care nu poate ﬁ atinsă fără o forţă de
muncă instruită corespunzător.
Prin urmare, pentru a face faţă provocărilor
actuale, companiile din UE trebuie să includă în
schema lor de personal specialiști cu o înaltă
caliﬁcare, respectiv dezvoltatori de produs și
proces, ingineri și manageri. Aceștia trebuie să
aibă o combinaţie optimă de abilităţi, atât
profesionale cât și transversale, pentru a-și
demonstra competenţele pentru cercetare
aplicativă, dezvoltare de produs și transfer
tehnologic.
Asigurarea bunei funcţionalităţi a triunghiului
cunoașterii prin interconectarea învăţământului
superior, a cercetării și a mediul de afaceri
reprezintă unul din obiectivele politicilor UE și în
același timp o prioritate naţională în toate cele
28 de ţări Europene. Partenerii proiectului
Erasmus+ Knowledge4Foot recunosc beneﬁciile
unei asemenea abordări de tip parteneriat
asupra dezvoltării sectorului. Ei vor dezvolta
instrumente inovatoare în vederea transferului
de cunoaștere către sectorul European de
încălţăminte, prin formarea în rândul studenţilor
din învăţământul superior și a specialiștilor din
domeniu a abilităţilor pentru cercetarea
aplicativă și de inovare.

OBIECTIVE:
dezvoltarea colaborării active între universităţi,
comunitatea de afaceri și centrele de cercetare în
vederea evaluării cerinţelor de abilităţi pentru
inovare și transfer tehnologic;
elaborarea, testarea și implementarea unui
curriculum comun pentru stagii virtuale și a
conţinutul e-learning asociat acestora, care să
încorporeze o gândire creativă și orientată spre
rezolvarea problemelor;
implementarea unei Platforme a Cunoașterii care
să faciliteze transferul de inovare în sectorul de
încălţăminte, prin simularea etapelor de
dezvoltare a proiectelor de cercetare.
Studenţi din învăţământul superior

TARGET:
Educatie superioara
Cercetare & Dezvoltare
Industria de încălţăminte

2016

Specialiști implicaţi în managementul
ﬁrmelor de încălţăminte: manageri,
designeri, ingineri și tehnicieni

2017

2018

Asocierea elementelor triunghiului
cunoașterii în vederea transferului
de cercetare și inovare la
fabricarea încălţămintei

Program de instruire și conţinut
e-learning pentru transferul de.
rezultate ale cercetării și inovării

Gândire antreprenorială în sectorul
de încălţăminte – Volum de prelegeri
pentru cursul intensiv de formare

Platforma online Knowledge4Foot
pentru transferul cercetării și
inovării la fabricarea încălţămintei

Manual multimedia pentru
instruirea pe bază de proiect
a studenţii din învăţământul
superior și a cursanţii din companii

Program intensiv pentru cursanţii din
învăţământul superior

Cercetare și Inovare pentru Industria de
Încălţăminte– Conferinţă ﬁnală

