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 12 – 14. 12. 2014
Vineri, 12 decembrie 2014
1200 – 1530
1530 - 1600

1600 – 1615

1615 – 1630

1630 – 1700

1700 – 1730

1730 – 1900

1900 – 2000

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 Spiru Haret
Decan Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova - Prof.
univ. dr. Matei Ion Viorel
Prezentarea invitaților din cadrul rețelei și a noilor membri
Prezintă – Expert vizibilitate și relații publice – Conf. univ. dr. Dragoș
George Ilie
Discuții privind stadiul actual al colaborării din cadrul rețelei
„Parteneriatului pentru educaţie şi calitate în învăţământul superior
economic”. Propuneri pentru activitatea viitoare
Moderator – Expert implementare activităţi – Conf. univ. dr.
Constantinescu Mădălina
Introducerea rezultatelor relevante din cercetare în unităţile
curriculare şi corelarea curriculei din învăţământul superior economic
cu cerinţele economiei bazate pe cunoaştere
Prezintă – Expert implementare activităţi – Prof. univ. dr. Ștefănescu
Laura Nicoleta
Stabilirea calendarului de lucru în cadrul redacției viitoarei publicații
online (stabilire titlu, colectiv de redacție, periodicitate, condiții de
publicare, definitivarea comitetului de recenzori etc.)
Moderator – Expert implementare activităţi – Conf. univ. dr.
Constantinescu Mădălina

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!
Sâmbătă, 13 decembrie 2014
0900 – 1100

Discuții privind stadiul actual al realizării cursurilor propuse a fi
îmbunătățite prin proiect (Sisteme Informatice pentru Asistarea
Deciziei, Gestiunea riscurilor, Microeconomie, Macroeconomie,
Sisteme și aplicații informatice în economie)
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

1100 – 1300

1300 – 1400
1400 – 1600

1600 – 1630
1630 – 1830

Creșterea performanței firmei prin motivarea resursei umane
Prezintă – Expert implementare activităţi – Conf. univ. dr. Ungureanu
Laura
Pauză de prânz
Oportunități pentru studenți privind demararea propriei afaceri.
Prezentarea proiectului Tineri antreprenori români – generația
schimbării
Prezintă – Experţi consultanţi – Belgun Cristian, Melinescu Marlena
Daniela
Coffee Break
Dezbateri între membrii rețelei pe tema prezentată anterior
Moderator – Expert consultant – Melinescu Marlena Daniela

Duminică, 14 decembrie 2014
0900 – 1000

Propuneri de îmbunătățire a colaborării între membrii rețelei
Moderator – Manager de proiect – Conf. univ. dr. Firică Camelia

1000 – 1100

Concluziile celei de-a doua întâlniri din cadrul rețelei de parteneriat

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