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IDENTIFICARE ŞI SELECŢIE GRUP ŢINTĂ
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în
calitate de Beneficiar anunţă derularea activităţii de identificare şi selecţie a grupului ţintă în cadrul
proiectului “O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic”.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii învăţământului superior
economic prin adaptarea curriculei la noile provocări din economie, prin promovarea principiilor
egalităţii de şanse şi a antreprenoriatului, prin utilizarea în procesul de învăţământ a unor
programe informatice complexe.
Beneficiile grupului ţintă: - creşterea calităţii formării universitare prin asigurarea unei mai
bune corelări între cunoştinţele dobândite în facultate şi cerinţele angajatorilor; - 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; - creşterea nivelului de pregătire a studenţilor prin introducerea în procesul de învăţământ
a unor softuri educaţionale performante; - creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin
utilizarea cursurilor universitare realizate în cadrul proiectului în conformitate cu nevoile de formare
identificate în cadrul reţelei de parteneriate.
Grupul ţintă este format din 201 persoane –studenţi şi masteranzi din cadrul Facultăţii de
Management Financiar Contabil Craiova. Cel puţin 50% din grupul ţintă va fi alcătuit din femei.
Persoanele care doresc să se înscrie în grupul ţintă ne pot contacta 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.
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