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LC_HLEAD_R0899 Certificat in managementul programului LEADER

Cod

LC_HLEAD_R0899 nivel

credite

08

15

Termen de inceput

An universitar 2017
2018

Termen de finalizare La sfarsitul perioadei

Clasa de pregatire

Certificat de atribuire cu
scop special

Tipul documentului

Certificat

Standard

QQI_HE

Standard / disciplina

Generic

Aria de pregatire

Umanistica

Specializare

Management program
LEADER

Autor

Seamus Hoyne

Department

Invățare flexibilă

Autor
Livrat de
Mod de
livrare

Shane OSullivan
An universitar

Durata
minima

1 an

prezenta

Part Time, combinat

Scop educational
LEADER este o abordare "de jos în sus" a dezvoltării rurale, prin punerea în aplicare a planurilor de
afaceri și a deciziilor privind finanțarea proiectelor realizate la nivel local de către grupurile de acțiune
locală (GAL-uri). Scopul acestui program este de a dezvolta cunoștințele, abilitățile și competențele
personalului din cadrul grupurilor de acțiune locală (GAL-uri), astfel încât aceștia să poată implementa
programul LEADER în regiunile respective, sprijinind astfel inițiativele de dezvoltare rurală și contribuind
la dezvoltarea socio-.economica
Aces
Procesul prin care cursanții pot începe un program de educație și formare care au primit recunoașterea
cunoștințelor, competențelor și competențelor necesare.
Aceasta include învățarea anterioară (necertificată) și învățarea acreditată (certificată)
Nivelul 8 de pregatire într-o disciplină de afaceri, umanistică, dezvoltare rurală sau non-congnitiva sau
echivalent sau calificare de nivel 7 într-o afacere, umanistică, dezvoltare rurală sau o persoana cu
experiență profesională relevantă de cel puțin 1 an.
Participanții potențiali care nu îndeplinesc cerințele de intrare de mai sus pot fi luați în considerare
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în cadrul Politicii de învățare anterioare a Institutelor.
Transfer
Procesul prin care elevii pot transfera dintr-un program de educație și formare profesională într-un alt
program care a primit recunoașterea cunoștințelor, a calificărilor și a competențelor dobândite. Aceasta
include învățarea anterioară (necertificată) și învățarea acreditată (certificată)
Având în vedere că acest program este special destinat special abordării LEADER, nu există
oportunități specifice de transfer disponibile.
Progres
Procesul prin care elevii pot transfera dintr-un program de educație și formare profesională într-un alt
program, în care fiecare program are un nivel superior celui precedent
După finalizarea cu succes a acestui program, participanții pot lua în considerare progresul
pentru a finaliza programe full-time sau part-time în domeniul dezvoltării rurale, al
managementului de proiect și al domeniilor relevante. Excepțiile pot fi disponibile în modulele
relevante
Predare si invatare
Acest program cu jumătate de normă va combina o abordare mixtă de predare și învățare, inclusiv
prelegeri, tutoriale, activități de grup, vizite la fața locului, lectori invitați și o componentă a învățării
on-line.

Strategii de evaluare
O strategie de evaluare clară poate completa o declarație cu privire la rezultatele învățării intenționate
și poate ajuta interpretarea acesteia de către cursanți
Acest program va fi examinat prin evaluarea continuă de 100%. Evaluările vor combina o serie de
metode de evaluare, inclusiv studii de caz, eseuri și rapoarte de învățare bazate pe muncă.
Participanții vor fi încurajați să își aplice învățarea în scenariile de lucru specifice pentru a se asigura
că cunoștințele și aptitudinile dobândite în cadrul programului și transferate în mod corespunzător.

Informatii aditionale
Acest program este dezvoltat în contextul proiectului TELI2 finanțat prin programul Erasmus, care
este axat pe consolidarea capacităților și schimbul de expertiză în domeniul dezvoltării rurale, în
special programul LEADER și abordarea sa unică.

LC_HLEAD_R0899 Certificate in LEADER Programme Management

Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology
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Programul aprobat - Etapa 1
Program

LC_HLEAD_R0899 Certificat in Managementul programului LEADER

Etapa 1
Livrare

Code

Titlu

nivel

Credit ME

PT combinat CA PJ

PC

FE

Total

Semestrul 1 RUDV08001

Strategii de comunicare și facilitare pentru
LEADER

08

05

M

1.13

0.00

100

0

0

0

100

Semestrul 1 RUDV08002

Abordarea LEADER și dezvoltarea rurală neoendogenă

08

05

M

1.27

0.00

100

0

0

0

100

Semestrul 1 RUDV08003

MANAGEMENTUL PROGRAMULUI LEADER
și abilitățile organizaționale

08

05

M

1.10

0.00

100

0

0

0

100

Seemestru / etapa

1

Reguli opționale

0

Creditele necesare

15

ME - Mandatory or Elective (Obligatoriu sau Electivă), FT - Fulltime Average Weekly Hours, ( Durata medie pe saptamana) PT - Parttime Average Weekly
Hours (Durata medie a orelor de lucru), CA - Continuous Assessment Percentage (Procentaj de evaluare continuă), PJ - Project Percentage (Procentajul
Proiectului), PC - Practical Percentage (Procentul practic), FE - Final Exam Percentage (Procentajul final al examenelor)

Approved Programme Schedule - Stage 1

Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology

Page 4 of 24

Cartografierea rezultatelor învățării programelor - Etapa 1
Program

LC_HLEAD_R0899 Certificat in Managementul programului LEADER

Etapa 1
Livrare

Cod

Titlu

nivel

Credit

HKB HKK HKR HKS HCC HCR HCL HCI

Semestrul 1 RUDV08001

Strategii de comunicare și facilitare pentru
LEADER

08

05

Y

Y

Semester 1 RUDV08002

Abordarea LEADER și dezvoltarea rurală neoendogenă

08

05

Y

Y

Semester 1 RUDV08003

MANAGEMENTUL PROGRAMULUI LEADER
și abilitățile organizaționale

08

05

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

KB - Knowledge Breadth (Cunoștințe Breadth), KK - Knowledge Kind, KR - Know How and Skill Range (Cunoașterea modului și a gamei de competențe), KS Know How and Skill Selectivity (Cunoașterea modului și a selectivității abilităților), CC - Competence Context (competente de context), CR - Competence
Role (Competența rolului), CL - Competence Learning to Learn (Competența Învățarea învățării), CI - Competence Insight Y - Module Learning Outcomes
map to Programme Outcomes (Competence Insight Y - Rezultatele învățării modulelor sunt prezentate în rezultatele programului)

Programme Learning Outcome Mapping - Stage 1

Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology
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Rezultatele programului
Program

LC_HLEAD_R0899 Certificat in Managementul programului LEADER

Rezultate program : La finalizarea cu succes a acestui program elevul va / ar trebui să poată
Cunoașterea Breadth O înțelegere a teoriei, a conceptelor și a metodelor care aparțin unui câmp (sau câmpuri) de
învățare.
Analiza critică a teoriilor, a cadrelor conceptuale și a celor mai bune practici / exemple ilustrate referitoare la
dezvoltarea rurală în Europa.
Identificarea și discutarea caracteristicilor principale ale metodei LEADER și aplicării acesteia la diferite scări
spațiale (europene, naționale și regionale).
Rezultatul programului de mai sus este realizat prin următoarele rezultate ale modulelor
Cod Modul

RUDV08002

RUDV08001
RUDV08003

Rezultate modul
1. Definiți conceptul de abordare a dezvoltării neo-endogene și descrieți rolul inițiativelor de jos
în sus în secolul XXI, cu un accent deosebit pe abordarea LEADER.
2. Evaluarea critică a specificităților-cheie ale abordării LEADER.
3. Identificarea și definirea elementelor-cheie ale comunității locale incluzive.
4. Implementarea abordării neo-endogene a dezvoltării rurale / abordării LEADER într-un studiu
de caz selectat.
1. să evalueze strategiile și sistemele eficiente de comunicare și de facilitare în cadrul programului
LEADER;
2. Analizați o gamă de instrumente de comunicare în contextul LEADER.
1. să evalueze strategiile și sistemele eficiente de comunicare și de facilitare în cadrul programului

Cunoștințe detaliate și înțelegere într-una sau mai multe domenii specializate, unele dintre ele la limitele actuale ale
câmpului (câmpurilor).
Cunoștințe detaliate și înțelegere într-una sau mai multe domenii specializate, unele dintre ele la limitele actuale ale
câmpului (câmpurilor).
Analizați principalele teorii sociale, concepte, principii și practici ale dezvoltării neo-emogene și dezvoltarea locală
condusă de comunitate.

Rezultatul programului de mai sus este realizat prin următoarele rezultate ale modulelor
Cod Modul
RUDV08002

Programme Outcomes

rezultate modul
1. Definirea conceptului de abordare a dezvoltării neo-endogene și descrierea rolului inițiativelor
de jos în sus în secolul XXI, cu accent special pe abordarea LEADER.
2. Evaluarea critică a specificităților esențiale ale abordării LEADER. 3. Identificarea și definirea
elementelor-cheie ale comunității locale incluzive.
4. Implementarea abordării neo-endogene a dezvoltării rurale / abordării LEADER într-un studiu
de caz selectat
Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology
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RUDV08001
RUDV08003

5. Elaborarea unei strategii de comunicare care să faciliteze derularea programului LEADER.
5. Elaborarea unei strategii de comunicare care să faciliteze derularea programului LEADER.

Know How & Skill demonstrează o stăpânire a unei arii complexe și specializate de competențe și instrumente; să
utilizeze și să modifice abilitățile și instrumentele avansate pentru a desfășura activități de cercetare strâns
ghidate, activități tehnice sau avansate.
Dezvoltați, consolidați și utilizați o gamă largă de abilități transferabile, inclusiv::
• Managementul și dezvoltarea programelor /proiectelor
• Managementul financiar
• Raportarea și evaluarea proiectelor / programelor
• Identificarea și transferul celor mai bune practici (în dezvoltarea rurală)
• Advisory
• Crearea capacității și animarea proiectului
• ICT
• Comunicații și crearea de rețele
Rezultatul programului de mai sus este realizat prin următoarele rezultate ale modulelor
Cod modul

RUDV08001

RUDV08003

rezultate modul
1. să evalueze strategiile și sistemele eficiente de comunicare și de facilitare în cadrul programului
LEADER;
2. Analizați o gamă de instrumente de comunicare în contextul LEADER. 3. Evaluați critic
aptitudinile verbale și non-verbale, cititul și ascultarea. 4. Pregătirea și livrarea completă a
prezentării.
3. Elaborarea unei strategii de comunicare care să faciliteze derularea programului LEADER.
1. să evalueze strategiile și sistemele eficiente de comunicare și de facilitare în cadrul programului
LEADER;
2. Analizați o gamă de instrumente de comunicare în contextul LEADER. 3. Evaluați critic
aptitudinile verbale și non-verbale, cititul și ascultarea. 4. Pregătirea și livrarea completă a
prezentării. 5. Elaborarea unei strategii de comunicare care să faciliteze derularea programului
LEADER.

Know How & Selectivitatea îndemânării Exersați o judecată adecvată într-o serie de funcții complexe de
planificare, proiectare, tehnică și / sau gestionare legate de produse, servicii, operațiuni sau procese, inclusiv
resurse.
Dezvoltarea, consolidarea și utilizarea abilităților specifice legate de livrarea programului LEADER, inclusiv:
• Aplicarea abordărilor LEADER și CLLD.
• Identificarea și transferul bunelor practici în gestionarea LAGS / LDCS. • Competențe ICT - Platforma de
management și raportare a programului LEADER.
Implicați în practica reflectorizantă și utilizați acest proces pentru a căuta îmbunătățiri continuet

Rezultatul programului de mai sus este realizat prin următoarele rezultate ale modulelor
Programme Outcomes

Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology
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Cod modul
RUDV08001

RUDV08002

RUDV08003

rezultate modul
1. să evalueze strategiile și sistemele eficiente de comunicare și de facilitare în cadrul
programului LEADER;
5. Elaborarea unei strategii de comunicare care să faciliteze derularea programului LEADER.
1. Definirea conceptului de abordare a dezvoltării neo-endogene și descrierea rolului inițiativelor
de jos în sus în secolul XXI, cu accent special pe abordarea LEADER.
2. Evaluarea critică a specificităților esențiale ale abordării LEADER. 3. Identificarea și definirea
elementelor-cheie ale comunității locale incluzive.
4. Implementarea abordării neo-endogene a dezvoltării rurale / abordării LEADER într-un studiu
de caz selectat.
1. Definirea rolului managementului programului în cadrul livrării programului LEADER.
2. Determinarea și evaluarea principiilor și cerințelor ciclului de management al programului
LEADER de la inițiere până la evaluare.
3. Aplicați principiile de gestionare a proiectelor pentru planificarea, gestionarea și
implementarea unui proiect de echipă în contextul livrării programului LEADER

Contextul de competență Utilizați abilități avansate pentru a desfășura activități de cercetare sau activități tehnice
sau profesionale avansate, acceptând responsabilitatea pentru toate deciziile aferente; transfera și aplica
diagnostice și abilități creative într-o serie de contexte.
Contextul de competență Utilizați abilități avansate pentru a desfășura activități de cercetare sau activități tehnice
sau profesionale avansate, acceptând responsabilitatea pentru toate deciziile aferente; transfera și aplica
diagnostice și abilități creative într-o serie de contexte.
Coordonează, facilitează și conduce o serie de grupuri, cum ar fi comitetele, grupurile bazate pe programe și
echipele de lucru.
Participați și contribuiți la livrarea programului LEDAER bazat pe principiile de bază ale dezvoltării neo-endogene și
pe dezvoltarea locală a comunității.
Rezultatul programului de mai sus este realizat prin următoarele rezultate ale modulelor
Cod modul

RUDV08001

RUDV08002

RUDV08003

Programme Outcomes

rezultat modul
1. să evalueze strategiile și sistemele eficiente de comunicare și de facilitare în cadrul
programului LEADER;
2. Analizați o gamă de instrumente de comunicare în contextul LEADER. 3. Evaluați critic
aptitudinile verbale și non-verbale, cititul și ascultarea. 4. Pregătirea și livrarea completă a
prezentării.
5. Elaborarea unei strategii de comunicare care să faciliteze derularea programului LEADER.
2. Evaluarea critică a specificităților esențiale ale abordării LEADER
1. Definirea rolului managementului programului în cadrul livrării programului LEADER.
2. Determinarea și evaluarea principiilor și cerințelor ciclului de management al programului
LEADER de la inițiere până la evaluare.
3. Aplicați principiile de gestionare a proiectelor pentru planificarea, gestionarea și
implementarea unui proiect de echipă în contextul livrării programului LEADER
Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology

Page 8 of 24

Competența rolului se desfășoară efectiv sub îndrumarea unei relații de tip peer cu practicienii calificați; conduce
multiple grupuri heterogene complexe.
Competența rolului se desfășoară efectiv sub îndrumarea unei relații de tip peer cu practicienii calificați; conduce
multiple grupuri heterogene complexe.
Aplicați abordările LEADER și CLLD în livrarea programelor de lucru,
Dezvoltați relații eficiente cu toți beneficiarii și cu părțile interesate care sunt relevante pentru furnizarea
programului LEADER.
Rezultatul programului de mai sus este realizat prin următoarele rezultate ale modulelor
Cod modul
RUDV08001

RUDV08002

RUDV08003

rezultat modul
5. Elaborarea unei strategii de comunicare care să faciliteze derularea programului LEADER.
1. Definirea conceptului de abordare a dezvoltării neo-endogene și descrierea rolului inițiativelor
de jos în sus în secolul XXI, cu accent special pe abordarea LEADER.
2. Evaluarea critică a specificităților esențiale ale abordării LEADER.
4. Implementarea abordării neo-endogene a dezvoltării rurale / abordării LEADER într-un studiu
de caz selectat.
3. Aplicați principiile de gestionare a proiectelor pentru planificarea, gestionarea și
implementarea unui proiect de echipă în contextul livrării programului LEADER

Competența de a învăța să înveți Învățați să acționați în contexte de învățare variabile și nefamiliare; învățați să gestionați
sarcinile de învățare în mod independent, profesional și etic.
Abilitatea de a acționa din proprie inițiativă pentru a răspunde nevoilor proprii de învățare.
Rezultatul programului de mai sus este realizat prin următoarele rezultate ale modulelor
Cod modul
RUDV08001

rezultate modul
4. Pregătirea și livrarea completă a prezentării.

Competence Insight Exprimați o viziune globală, internalizată, personală, manifestând solidaritate cu ceilalți.
Capacitatea de a reflecta asupra propriilor practici și de a reorganiza abilitățile stabilite pentru a produce ceva nou.
Rezultatul programului de mai sus este realizat prin următoarele rezultate ale modulelor
Cod modul
RUDV08003

Programme Outcomes

rezultat modul
2. Determinarea și evaluarea principiilor și cerințelor ciclului de management al programului
LEADER de la inițiere până la evaluare.

Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology
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Autori de module
etapa 1
livrabil
Cod
Titlu
Semestrul
Strategii de comunicare și
RUDV08001
1
facilitare pentru LEADER
Abordarea LEADER și
Semestrul
RUDV08002 dezvoltarea rurală neo1
endogenă
MANAGEMENTUL PROGRAMULUI
Semestrul
RUDV08003 LEADER și abilitățile organizaționale
1

Programme Module Owners

nivel

autor

Co-autor

08

Hoyne, Seamus

Shane OSullivan

08

OSullivan, Shane

Seamus Hoyne

08

OSullivan, Shane

Seamus Hoyne

Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology
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Program Matrix de evaluare
etapa 1
saptamana
saptamana 18
saptamana 22
saptamana 27
saptamana 30

Programme Assessment Matrix

Evaluarea în module
RUDV08002
RUDV08001
RUDV08001
RUDV08003

Cantitate
1
1
1
1

Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology

RUDV08001
Strategia de comunicare si
facilitare in LEADER
Titlul transcrierii

Communicare si Facilitare

Titlul complet

Strategii de comunicare și facilitare pentru LEADER

prezență

N/A

Discipline

Dezvoltare rurala

Coordonator

Seamus Hoyne

Department

Dept de invatamant flexibil

Co Author

Shane OSullivan

Code oficial

RUDV08001

NFQ nivel

08

ECTS Credite

05

Descriere module
Scopul acestui modul este de a oferi cursantului o înțelegere la nivel de practică a teoriilor și aplicarea strategiilor,
metodologiilor și instrumentelor de comunicare în cadrul GAL-urilor contemporane și țărilor cel mai puțin
dezvoltate. Acest lucru se va realiza prin analiza cadrelor, strategiilor, modelelor de comunicare și a bazelor
teoretice.
Rezultatele invatarii
La terminarea acestui modul, elevul va / ar trebui să poată
1. să evalueze strategiile și sistemele eficiente de comunicare și de facilitare în cadrul programului LEADER;
2. Analizați o gamă de instrumente de comunicare în contextul LEADER.
3. Evaluați critic aptitudinile verbale și non-verbale, cititul și ascultarea.
4. Pregătirea și livrarea completă a prezentării.
5. Elaborarea unei strategii de comunicare care să faciliteze derularea programului LEADER.
Strategii de predare și învățare
Acest modul va fi livrat folosind o abordare de învățare mixtă. Acesta va utiliza un amestec de cursuri, tutoriale,
conținut on-line și învățare aplicată prin intermediul evaluărilor bazate pe muncă, pentru a se asigura că elevii își
aplică cunoștințele în scenarii adecvate.
Strategie de evaluare
100% evalaure continua
Proceduri de evaluare repetată
Elevilor li se va oferi o sarcină repetată, după cum este necesar.
Facilitati de evaluare
RUDV08001 Communication and Facilitation Strategies for LEADER

Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology
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N/A
Indicativ Syllabus
Cai si rute de comunicare
Bariere în calea comunicării
Comunicare nonverbală
Tipuri de comunicare non-verbală
Metacomunicația și paralela
Abilități de citire și scriere
Strategii de citire
Importanța bunei abilități de ascultare
Avantajele și dezavantajele comunicării scrise
Scrisoare de afaceri scrisă eficientă, memorii, comunicate de presă și rapoarte
Dezvoltarea unei strategii eficiente de comunicare și facilitare
Pregătirea și livrarea prezentării
Planificarea unui discurs sau a unei prezentări
Pregătire și fundal
Structura prezentării
Cerințele unei livrări eficiente

Grupuri dinamice
Dinamica dinamică
Formarea grupului: identitate socială, coeziune de grup, roluri cu grupuri
Construirea unor grupuri eficiente

Curs de studiu / defalcare de evaluare
RUDV08001 Communication and Facilitation Strategies for LEADER

Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology
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Studiu / Evaluare continua

100 %

Studiu Evaluare
Descriere

evalare rezultate

% of Total

eseu
Prezentare orala

1,2,3,5
4

70
30

Rezultatul evaluat

% of Total

evaluare
saptamana
Saptamana 22
saptamana 27

Sfârșitul examenului de evaluare
Descriere

evaluare
saptamana

studiu in timp partial
Descrierea

ore Frecventa

in medie
Wrk d

Tipul

Locatia

Lectura

Învățământ clasic Lectura

20

Per Module –
an academic

0.67

Tutorial

Învățământ clasic Tutorial

10

Per Module an academic

0.33

Lectura

Ne specificat

Lectura on-line

4

Per Module an academic

0.13

Independent Learning

Ne Specificat

Invatare independenta

60

Per Module an academic

2.00

Durata totală de lucru săptămânală a elevului 1.13 Ore
Module Resurse
Module carti Resurse
None
Module Alternative carti Resurse
None
Module alte Resurse

Jurnalele academice

European Journal of Marketing
Irish Marketing Review
Journal of Advertising Research
Jurnal de Marketing Management
Jurnal de Cercetare de Marketing

RUDV08001 Communication and Facilitation Strategies for LEADER

Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology
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The Harvard Business Review
The Quarterly Review of Marketing
Module URLs
None
Informatii aditionale
N/A
ISBN Lista carti
Detaliu carti
Communication for Business Gill & Macmillan
ISBN-10 0717144550 ISBN-13 9780717144556
Gary Armstrong 2014 Marketing: An Introduction Plus 2014 MyMarketingLab with Pearson eText -Access Card Package (12th Edition) Pearson
ISBN-10 0133763528 ISBN-13 9780133763522
Michael R. Solomon 2014 Marketing: Real People, Real Choices Plus 2014 MyMarketingLab with
Pearson eText -- Access Card Package (7th Edition) Pearson
ISBN-10 0133879275 ISBN-13 9780133879278
Rawn Shah 2010 Social Networking for Business: Choosing the Right Tools and Resources to Fit Your
Needs (paperback) FT Press
ISBN-10 0132711672 ISBN-13 9780132711678
Jon Reed 2012 Get Up to Speed with Online Marketing: : How to Use Websites, Blogs, Social Networking
and Much More FT Press
ISBN-10 0133066282 ISBN-13 9780133066289
Programul membrilor
Cod
LC_HLEAD_R0899

Anul de admitere
201700
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RUDV08002
ABORDARE LEADER SI
DEZVOLTAREA RURALA
NEO-ENDOGENA
Transcriere titlu

Abordarea LEADER si dezvoltarea rurala.

Titlu complet

Abordarea LEADER și dezvoltarea rurală neo-endogenă

prezenta

N/A

Discipline

Dezvoltare rurala

Coordonator

Shane OSullivan

Departament

Dep invatare flexibila

Co Author(s)

Seamus Hoyne

Official Code

RUDV08002

NFQ nivel

08

ECTS Credite

05

Descriere modul
Scopul acestui modul este de a oferi cursanților o introducere a conceptelor-cheie și a teoriilor dezvoltării neoendogene a zonelor rurale și de a dezvolta o înțelegere a rolului important al activării comunității locale.
Modulul își propune, de asemenea, să dezvolte abilitatea elevului de a aplica cunoștințe, tehnici și abilități
pentru a rezolva problemele legate de dezvoltarea rurală. Un accent specific va fi pus pe înțelegerea
principalelor caracteristici ale abordării LEADER și a aplicării sale în cadrul diferitelor scale de spațiu (UE,
național, regional / local).
Rezultatele invatarii
La terminarea acestui modul, elevul va / ar trebui să poată
1. Definiți conceptul de abordare a dezvoltării neo-endogene și descrieți rolul inițiativelor de jos în sus în secolul
XXI, cu un accent deosebit pe abordarea LEADER.
2. Evaluarea critică a specificităților esențiale ale abordării LEADER.
3. Identificarea și definirea elementelor-cheie ale comunității locale incluzive.
4. Implementarea abordării neo-endogene a dezvoltării rurale / abordării LEADER într-un studiu de caz selectat.

Strategia de invatare
Acest modul va fi livrat folosind o abordare de învățare mixtă. Acest lucru va utiliza un amestec de cursuri,
tutoriale, conținut on-line și învățare aplicată prin intermediul evaluărilor bazate pe muncă, pentru a se asigura
că elevii își aplică cunoștințele în scenarii adecvate.

Strategia de evalaure
100% evaluare continua
Proceduri de evaluare repetată
RUDV08002 LEADER Approach and Neo-Endogenous Rural Development
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Elevii vor oferi o sarcină repetată după cum este necesar.

Facilitate de evalaure
N/A
Indicatori Syllabus
Conceptele abordării dezvoltării neo-endogene și ale abordării LEADER
• Originea și dezvoltarea conceptelor
. • Cele mai bune practici
• Critici ale conceptelor
Împuternicirea comunităților locale
• Ciclul de viață al comunității locale
• Metode și tehnici de activare
• Includerea grupurilor sociale marginalizate

Componente cheie ale abordării LEADER
• Strategii de dezvoltare locală bazate pe zone
• Proiectarea și implementarea în mai multe sectoare
• Structura GAL

Abordarea de jos în sus cu o putere decizională pentru GAL-uri în ceea ce privește implementarea
strategiilor de dezvoltare locală.
• Implementarea proiectelor de cooperare
•Realizarea parteneriatelor locale
•Implementarea abordărilor inovatoare (inclusiv abordarea CLLD)
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Cadrul instituțional pentru implementarea programului LEADER
• Instituțiile cheie ale UE
• Instituții naționale cheie
Structuri de guvernanță ale GAL-urilor în întreaga Europă
• Cadrul legislativ și politic
• Cultura bunei guvernări
studiu / evaluare de baza
studiu / evalure continua

100 %

Studiu evalaure de baza
evaluare

Descriere

evalure rezultate

% of Total

Proiectul de dezvoltare rurală non-endogenă în
zona de studiu selectat

1,2,3,4

100

saptamana 18

evaluare rezultate

% of Total

evaluare
saptamana

Sfârșitul examenului de evaluare
Descriere
studiu partial
RUDV08002 LEADER Approach and Neo-Endogenous Rural Development

Created By Academic Module Manager for Limerick Institute of Technology
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Frecventa

media Wkly
Wrk d l

Tipul

Locatia

Descrierea

ore

Lectura

Clasa

Lectura

20

Per Module –
an universitar

0.67

Lectura

Ne specificat

Lectura On-Line

3

Per Module –
an universitar

0.10

Tutorial

clasa

Tutorial

5

Per Module –
an universitar

0.17

Vizita la obiective

Ne specificat

vizita

10

Per Module –
an universitar

0.33

studiu individual

Ne specificat

studiu individual

60

Per Module –
an universitar

2.00

Durata totală de lucru săptămânală a elevului 1.27 ore
Module Resurse
Carti Module Resurse

Module Alternative carti resursa
Ne specificat
Module alte Resourse
Publicatii
Journal of Rural Studies
Sociologia Ruralis
European Countryside
Journal of Community and Rural Development
Module URL
Nici unul
Informatii aditionale
Nici unul
ISBN lista carti
Book Details
2006 Amenities And Rural Development: Theory, Methods And Public Policy (New Horizons in
Environmental Economics) Edward Elgar Pub
ISBN-10 1845421264 ISBN-13 9781845421267
2014 Rural Wealth Creation (Routledge Textbooks in Environmental and Agricultural Economics)
Routledge
ISBN-10 ISBN-13
RUDV08002 LEADER Approach and Neo-Endogenous Rural Development
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Arnar Ã†rnason 2016 Comparing Rural Development: Continuity and Change in the Countryside of
Western Europe (Perspectives on Rural Policy and Planning) Routledge
ISBN-10 ISBN-13
André Torre 2016 Regional Development in Rural Areas: Analytical Tools and Public Policies
(SpringerBriefs in Regional Science) Springer
ISBN-10 ISBN-13
Leo Granberg 2016 Evaluating the European Approach to Rural Development: Grass-roots Experiences of
the LEADER Programme (Perspectives on Rural Policy and Planning) Routledge
ISBN-10 ISBN-13
Irma Potocnik Slavic 2010 Endogenous Development Potential of Rural Areas in Slovenia University of
Ljubljana
ISBN-10 ISBN-13

Membru in program
Cod
LC_HLEAD_R0899

Anul de admisie
2017

RUDV08002 LEADER Approach and Neo-Endogenous Rural Development
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RUDV08003 LEADER
Program
Competente organizationale si de
management
Titlul transcrierii

Managementul programului LEADER

Titlul complet

Managementul programului LEADER si competente organizationale

Prezenta

N/A

Disciplina

Dezvoltare rurala

Coordonator

Shane OSullivan

Department

Dep. Educatie flexibila

Co Author(s)

Seamus Hoyne

Code

RUDV08003

NFQ nivel

08

ECTS Credite

05

Descrierea modulului
Scopul acestui modul este de a permite cursanților să ofere sprijin și îndrumare adecvate întreprinderilor și
comunităților care doresc să aibă acces la finanțare în cadrul programului LEADER. Un accent puternic va fi pus pe
dezvoltarea și îmbunătățirea managementului de proiect; munca în echipă și colaborarea; și seturi de competențe
tehnice necesare pentru a fi un ofițer / manager de proiect LEADER în cadrul unei GAL sau a celui mai puțin
dezvoltat. Cursanții vor dobândi cunoștințe adecvate privind ciclul de gestionare a programului pentru LEADER și
regulile și reglementările operaționale însoțitoare.
Rezultatele invatarii
La terminarea acestui modul, elevul va / ar trebui să poată
1. Definirea rolului managementului programului în cadrul livrării programului LEADER.
2. Determinarea și evaluarea principiilor și cerințelor ciclului de management al programului LEADER de la inițiere
până la evaluare.
3. Aplicați principiile de gestionare a proiectelor pentru planificarea, gestionarea și implementarea unui proiect
de echipă în contextul livrării programului LEADER
Strategii de predare și învățare
Acest modul va fi livrat folosind o abordare de învățare mixtă. Acesta va utiliza un amestec de cursuri, tutoriale,
conținut on-line și învățare aplicată prin intermediul evaluărilor bazate pe muncă, pentru a se asigura că elevii își
aplică cunoștințele în scenarii adecvate.

Strategie de evaluare
100% evluare continua
Proceduri de evaluare repetată
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Elevii vor primi sarcini repetată după cum este necesar.
Facilitate de evalaure
N/A
Indicativ Syllabus
Managementul general al programului: LEADER
• Rolul și responsabilitățile diferitelor părți interesate (Comisia Europeană, guvernele naționale, GAL-urile,
societățile de dezvoltare locală, organismele reprezentative, beneficiarii).
•LEADER rolul operational
Managementul programului ciclul pentru LEADER
• Proceduri de informare, consiliere și asistență a grupurilor comunitare și voluntare pentru a beneficia de
finanțarea LEADER
• Proceduri de informare, consiliere și asistență a persoanelor pentru a beneficia de finanțarea LEADER
pentru a-și înființa sau extinde afacerile.
• Pregătirea cererilor de exprimare a interesului pentru finanțarea programului LEADER.
• Proceduri de evaluare a expresiilor de interes pentru finanțarea programului și stabilirea eligibilității în
conformitate cu Regulile de funcționare a programului.
• Proceduri de evaluare a cererilor de finanțare și de întocmire a rapoartelor scrise despre acestea.
• Pregătirea rapoartelor pentru Comitetul de evaluare.
• Pregătirea dosarelor de proiect pentru verificarea conformității administrative.
• Procedurile de pregătire a contractului de finanțare nerambursabilă, a scrisorii de ofertă și a altor
documente contractuale relevante.
• Procedurile pentru asigurarea faptului că toate fișierele de proiect respectă pe deplin normele de
operare ale programului LEADER și alte documente relevante.
• Proceduri pentru efectuarea vizitelor la fața locului și a rapoartelor însoțitoare.
• Proceduri de lucru cu solicitanții aprobați pentru a aduce proiectul la etapa finalizării.
• Colectarea și analiza datelor referitoare la indicatorii individuali de performanță a proiectelor.
• Proceduri de monitorizare și revizuire a conformității proiectelor în ceea ce privește acordurile de
finanțare.
• Proceduri de monitorizare și evaluare continuă a programului LEADER, inclusiv rapoarte anuale și
planuri anuale de implementare.
• sistemul informatic LEADER
Principii de management cheie pentru livrarea programului LEADER
• Conceptul și definiția managementului de proiect / program.
• Crearea, conducerea și conducerea echipelor / grupurilor.
• Funcțiile și rolurile echipei
• Managementul unui mediu politic complex și rapid (implementarea politicii, standardele de calitate).
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studiu / evaluare de baza
studiu / evaluare continua

100 %

studiu evaluare de baza
Descriere

rezultatele evaluarii

% of Total

reflectare

1,2,3

100

RUDV08003 LEADER Programme Management and Organisational Skills

evaluare
Wrk
d
saptamana
30
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examen final de evaluare
Descriere

rezultatele evaluarii

% of Total

evaluare
saptamana

timp partial de studiu
Tipe

Locatia

Descriere

ore Frecvență

Lectura

clasa

Lectura

20

Lectura

Ne specificat

Lectura on line

3

Tutorial

clasa

Tutorial / Practic

10

Studiu individual

Ne specificat

Studio individual

60

Încărcarea totală săptămânală a cursantului mediu 1.10 Hours
module resursa
Module carti resursa

Per Module –
an universitar
Per Module –
an universitar
Per Module –
an universitar
Per Module –
an universitar

media Wkly
l
0.67
0.10
0.33
2.00

Department of Arts, Heritage, Rural and Galetacht Affairs (2016) LEADER Operating Rules: Rural
Development Programme Ireland 2014 - 2020, Stationary Office: Dublin.
European Commission - Directorate General for Agriculture and Rural Development (2016) Assessment of
Rural Development Results: How to Prepare for Reporting on Evaluation in 2017, Brussels: European
Commission.
European Communities (2014) Getting the Most from your RDP: Guidelines for the Ex Ante Evaluation of
2014 - 2020 RDPs, Brussels: European Commission
Gido, J. & Clements J. (2012) Successful Project Management, South-Western Cengage Learning:
Mason, Ohio.
Kerzner, H.R. (2013) Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling,
Wiley: New York.
Module Alternative carti Resursa
Nimic
Module alte Resurse
Nimic
Module URLs
http://www.elard.eu/ http://enrd.ec.europa.eu/home-page_en http://teli2.eu/
Informatii aditionale
N/A
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Intake Year
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RUDV08003 LEADER Programme Management and Organisational Skills
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