Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni !
AGENDA ÎNTÂLNIRII DIN CADRUL
PARTENERIATULUI PENTRU EDUCAŢIE ŞI CALITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
SUPERIOR ECONOMIC 17 - 19. 10. 2014
Vineri, 17 octombrie 2014
1200 – 1530
1530 - 1600

1600 – 1615

1615 – 1630

Primirea invitaților din alte orașe decât Craiova și acomodarea
acestora
Primirea invitaților la locul desfăşurării evenimentului (înscrierea pe
listele de prezență, distribuirea mapelor de prezentare a
evenimentului)
Deschiderea întâlnirii de lucru în cadrul rețelei de parteneriat
Prezintă - Expert vizibilitate și relații publice - Conf. univ. dr. Dragoș
George Ilie
Cuvânt de salut din partea conducerii Universității USH
Prorector - Prof. univ. dr. Gheorghe Bică

1630 – 1700

Prezentarea invitaților din cadrul rețelei

1700 – 1730

Prezintă - Expert vizibilitate și relații publice - Conf. univ. dr. Dragoș
George Ilie
Prezentarea obiectivelor rețelei de „Parteneriat pentru educaţie şi
calitate în învăţământul superior economic”
Prezintă - Manager de proiect - Conf. univ. dr. Firică Camelia

1730 – 1800

Discuții privind organizarea activității din cadrul rețelei
„Parteneriatului pentru educaţie şi calitate în învăţământul superior
economic” Moderator - Expert implementare activităţi - Conf. univ. dr.
Constantinescu Mădălina

1800 - 1830

Prezentarea Centrului European de Studii Manageriale în
Administrarea Afacerilor (CESMAA) și a experienței Facultății de
Management Financiar Contabil Craiova în domeniul publicațiilor
online
Prezintă - Expert implementare activităţi - Prof. univ. dr. Ștefănescu
Laura Nicoleta
Discuții privind inițierea unei reviste periodice on-line în domeniul
economic, care va fi indexată în baze de date ştiinţifice recunoscute
în domeniu şi relevante pentru comunitatea academică: (stabilirea
comitetului de redacție, periodicitatea revistei, condiții de publicare,
stabilirea comitetului de recenzori etc.).

1830 – 1930

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
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Sâmbătă, 18 octombrie 2014
1000 – 1030

Prezentarea obiectivului activității A8. Dezvoltarea curriculumului în
concordanţă cu noile provocări din economie şi de pe piaţa muncii

1030 – 1230

Discuții privind îmbunătățirea curriculei în învățământul superior
economic
Prezintă - Experţi implementare activităţi:
Prof. univ. dr. Ștefănescu Laura Nicoleta
Conf. univ. dr. Ungureanu Laura Elena
Conf. univ. dr. Constantinescu Mădălina
Conf. univ. dr. Rotaru Simona

30

00

12 – 13

1300 – 1500
1500 – 1530

1530 – 1630
1630 – 1700
1700 – 1730

1730 – 1800

1800 – 1900
1900 – 2030
2030

Chestionare de feed-back
Software-urile educaționale – soluție viabile pentru creșterea calității
învățământului
Pauză de prânz
Corelarea stagiilor de practică cu cerințele pieței muncii
Experiența Universității Spiru Haret în organizarea stagiilor de practică
Prezintă - Experţi implementare activităţi - Prof. univ. dr. Ștefănescu
Laura Nicoleta, Conf. univ. dr. Ungureanu Laura Elena
Discuții pe tema dată și propuneri ale membrilor rețelei pentru
îmbunătățirea stagiilor de practică
Coffee Break
Prezentarea temei Antreprenoriatul – o șansă de integrare a studenților
în viața economică
Prezintă - Expert implementare activităţi - Prof. univ. dr. Ștefănescu
Laura Nicoleta
Fonduri nerambursabile pentru start-up-uri deschise de studenți
Prezintă - Experţi consultanţi - Belgun Cristian, Melinescu Marlena
Daniela
Dezbateri între membrii rețelei pe tema Antreprenoriatul – o șansă de
integrare a studenților în viața economică
Vizitarea centrului vechi al orașului Craiova
Cina festivă

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
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Duminică, 19 octombrie 2014
1000 – 1100

Discuții privind desfășurarea întâlnirilor viitoare din rețea și cadrul de
organizare
Moderator - Manager de proiect - Conf. univ. dr. Firică Camelia

1100 – 1200

Concluziile întâlnirii

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

