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SEMINARII PRIVIND EGALITATEA DE GEN, DE ŞANSE ŞI NEDISCRIMINAREA ÎN MEDIUL
UNIVERSITAR
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în
calitate de Beneficiar anunţă începerea derulării Seminariilor privind egalitatea de gen, de şanse şi
nediscriminarea în mediul universitar în cadrul proiectului “O nouă dimensiune a calităţii în
învăţământul superior economic”.
Promovarea activă, în rândul studenţilor şi masteranzilor - membri ai grupului ţină, a
principiilor egalității de gen, de șanse şi nedisciminării în mediul academic constituie unul dintre
obiectivele generale declarate ale proiectului.
Universitatea Spiru Haret este angajată în respectarea politicii de șanse egale pentru toate
persoanele și nu face discriminări pe bază de: rasă, culoare, origine, vârstă, stare civilă, sex,
orientare sexuală, gen, dizabilităţi, religie, în ocuparea forței de muncă, programe și activități
educative, admitere la programele de studii.
Respectarea principiilor egalităţii de gen, de şanse şi a nediscriminării sunt piloni de bază ai
realizării unui mediu optim de studiu şi ai creşterii calităţii învăţământului superior.
În cadrul acestor seminarii vor avea loc dezbateri, prezentări Power Point, ateliere de lucru.
Se vor folosi metode ale educaţiei nonformale (Biblioteca vie, Photovoice, World café, etc). La
această activitate vor participa membrii grupului ţintă, echipa de management, invitaţi.
Activităţile urmăresc crearea în universităţi a unui climat optim de învăţare şi dezvoltare a
potenţialului fiecărui student, în care să fie cultivate valori precum: egalitatea de gen şi de şanse,
nediscriminarea; dezvoltarea spiritului antreprenorial şi implicit creşterea şanselor ca studenţii din
grupul ţintă să demareze propria afacere.
Informaţii suplimentare la: mobil 0723.151.068 Ilie Dragoş –expert vizibilitate şi relaţii
publice, e-mail: secretariat@cresterea-calitatii-invatamantului.ro sau la sediul Facultăţii de
Management Financiar Contabil Craiova str. Brazda lui Novac nr.4 telefon 0251598265.
Website:
www.fseromania.ro,
www.fonduri-ue.ro,
www.europa.eu,
www.posdru.edu.ro
www.cresterea-calitatii-invatamantului.ro
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