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ÎNTÂLNIREA MEMBRILOR REŢELEI DE PARTENERIATE
din 13-14.03.2015
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în
calitate de Beneficiar anunţă întâlnirea din data de 13-14.03.2015 a membrilor reţelei de
parteneriate realizată 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.
Agenda întâlnirii cuprinde: Discutarea progreselor realizate până în prezent în
desfășurarea activităților din cadrul rețelei; Strategii de integrare a absolvenţilor din învăţământul
superior economic pe piaţa muncii; Dezbatere – Educație formală versus educație nonformală în
învățământul superior economic; Clarificarea relației dintre Internship, stagiu de practică și alte
forme de stagii de formare și simplificarea recunoașterii acestora; Prezentarea progreselor în
realizarea revistei online – stadiul actual al implementării calendarului de lucru; Prezentarea
software-urilor educaționale achiziționate prin proiect; Rezultate așteptate în creșterea calității
pregătirii studenților și masteranzilor la facultățile economice.
Persoanele care doresc să participe la întâlnire 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. Vasile Conta nr.4 telefon
0251598265.
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