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Anexa 4.

FIŞA DE DATE A PARTENERULUI
DENUMIRE ORGANIZAŢIE PARTENERĂ:

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA
Facultatea de Ştiinţe Economice
ADRESĂ:

Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universităţii nr.1

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța este o
prezență activă, recunoscută în învățământul superior din domeniul economiei și
administrării afacerilor la nivel regional și național.
ACRONIM (DACĂ ESTE CAZUL):
UOC

SIGLA:

WEBSITE:

http://www.univ-ovidius.ro
http://stec.univ-ovidius.ro
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
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E-MAIL:

iuliana_gorgovan@univ-ovidius.ro

TELEFON:

0241-511040

FAX:

0241-511040

SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢII CURENTE:

Prin activitatea sa, Facultatea de Ştiinţe Economice urmăreşte, printre altele:
- sporirea rolului specialiştilor în elaborarea şi implementarea de proiecte care să răspundă
necesităţilor actuale ale economiei şi societăţii româneşti;
- atragerea mai intensă de personal cu studii superioare economice în cadrul firmelor
naţionale şi multinaţionale;
- dezvoltarea competenţelor generale şi specifice în gestionarea fenomenelor
economice şi sociale.
Facultatea de Ştiinţe Economice asigură, cu un corp didactic de prestigiu
profesional-ştiinţific ridicat, formarea profesională a unor specialişti în domeniile
contabilităţii şi informaticii de gestiune, afacerilor internaţionale, finanţe şi bănci, a
economiei comerţului, turismului şi serviciilor, marketingului, managementului printr-o
pregătire teoretică şi practică adecvată, bazată pe o documentare largă şi profundă privind
experienţa ţărilor cu economie de piaţă dezvoltată.
PROPUNERI/ SUGESTII DE ACTIVITATI PENTRU RETEAUA DE PARTENERIATE:

Disciplinele de specialitate ale facultăților economice trebuie actualizate în
conformitate cu cerinţele pieţei locale şi naţionale ale forţei de muncă, cu
modalităţile de operare ale economiei moderne. Pentru aceasta propunem:
1. Intâlniri cu antreprenori de succes
2. Intâlniri cu manageri de top din firme private
3. Discuţii despre principiile fundamentale în relaţiile cu cei din jur

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
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PROPUNERI DE TEME DE DISCUȚII PENTRU FORUMUL WEBSITEULUI PROIECTULUI
DEDICAT ACTIVITATILOR DIN RETEAUA DE PARTENERIATE:

1. Ce îşi doresc cu adevărat consumatorii
2. Dezvoltare economica prin turism
3. Aderarea Romaniei la moneda euro

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

