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 02 – 03. 04. 2015
Joi, 2 aprilie 2015
1530 – 1600

Primirea invitaților la locul de desfășurare al evenimentului

1600 – 1615

Cuvânt de deschidere a întâlnirii de lucru în cadrul rețelei de
parteneriate
Prezintă – Manager de proiect – Conf. univ. dr. Camelia Firică

1615 – 1645

Prezentarea draftului de lucru pentru întocmirea Documentului-cadru
de propuneri pentru îmbunătățirea calității în învățământul superior
economic
Prezintă – Expert implementare
Constantinescu Mădălina;

1645 – 1845

activităţi

–

Conf.

univ.

dr.

Brainstorming pentru completarea documentului – cadru (la baza
acestei activități vor sta propunerile formulate din fișele de date ale
partenerilor);
Manager de proiect; Conf. univ. dr. Firică Camelia și Experții
implementare activităţi

1845 – 1900

Coffee Break

1900 – 2000

Completarea interactivă a Documentului – cadru, partea I – Propuneri
privind îmbunătățirea procesului de învățământ;
Moderatori – Experți: Expert implementare activităţi – Conf. univ. dr.
Constantinescu Mădălina; Expert implementare activităţi – Conf. univ.
dr. Ungureanu Laura;

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

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

Investeşte în oameni !
Vineri, 3 aprilie 2015
0900 – 1030

Completarea interactiva a documentului – cadru, partea a II - a –
Propuneri privind îmbunătățirea activității de cercetare în învățământul
superior economic
Moderator – Expert implementare activități, prof. univ. dr. Gavrilă
(Ștefănescu) Laura; Expert implementare activități, Lect. univ. dr. Banu
Cristina; Expert implementare activități, asist. univ. dr. Dincă Sorin

1030 – 1100

Coffee break

11 – 1300

Completarea interactivă a documentului – cadru, partea a III - a –
Propuneri privind îmbunătățirea integrării studenților pe piața muncii
Moderator – Expert implementare activități, Conf. univ. dr. Rotaru
Simona; Expert implementare activități, Belgun Cristian; Expert
implementare activități,Melinescu Marlena

1300 – 1500

Concluzii finale privind desfășurarea întâlnirilor din cadrul rețelei;
propuneri privind asigurarea sustenabilității acestei activități;
Moderator – Manager de proiect, conf. univ. dr. Firică Camelia
implementării calendarului de lucru

Manager de proiect,
Conf. univ. dr. Camelia Firică

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

