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 27 – 28. 02. 2015
Vineri, 27 februarie 2015
1400 – 1530
1530 - 1600

1600 – 1615
15

45

16 – 16

1645 – 1845

1845 – 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 – Manager de proiect – Conf. univ. dr. Camelia Firică
Prezentarea invitaților din cadrul rețelei și a noilor membri.
Prezintă – Expert vizibilitate și relații publice – Conf. univ. dr. Dragoș
George Ilie
Prezentarea activităților realizate până în prezent în cadrul
„Parteneriatului pentru educaţie şi calitate în învăţământul superior
economic”.
(Prezentarea secțiunii din websiteul proiectului dedicată rețelei de
parteneriate, prezentarea concluziilor temelor discutate în cadrul
primelor două întâlniri, prezentarea contribuției aduse de membrii
rețelei la îmbunătățirea curriculei).
Moderator – Expert implementare activităţi – Conf. univ. dr.
Constantinescu Mădălina
Coffee Break
Metode active de implicare și motivare a studenților și masteranzilor în
procedsul de învățare, respectiv în Internship.
Prezintă:
Expert vizibilitate și relații publice; Dragoș Ilie,
Expert grup țintă – Mădălina Bogdan,
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, 28 februarie 2015
0900 – 1100

1100 – 1130
1130 – 1300

1300 – 1330

1330 – 1500
1500 – 1700

1700 – 1800

Schimb de bune – practici în procesul educaţional şi în cercetare în
învăţământul superior economic.
Moderator – Manager de proiect Camelia Firică
Prezintă – Experți implementare activități: Prof. univ. dr. Ștefănescu
Laura, Conf. univ. dr. Ungureanu Laura, Conf. univ. dr. Rotaru Simona
Coffee break
Voluntariatul – un prim pas în dobândirea experienței în muncă.
Argumente pentru convingerea studenţilor/masteranzilor să se implice
în activitatea de voluntariat.
Prezintă – Expert implementare activități, Conf. univ. dr. Simona Rotaru
Prezentarea progreselor în realizarea revistei online – stadiul actual al
implementării calendarului de lucru.
Moderator – Expert implementare activităţi – Conf. univ. dr.
Constantinescu Mădălina
Pauză de masă.
Prezentarea celor 5 cursuri realizate de către experți și a curriculumului
îmbunătățit pe baza discuțiilor cu membrii rețelei (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
Concluziile celei de-a treia întâlniri din cadrul rețelei de parteneriat –
Propuneri de activități pentru întâlnirea viitoare.
Moderatori – Experți consultanți – Melinescu Marlena Daniela, Cristi
Belgun
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