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Anexa 4.

FIŞA DE DATE A PARTENERULUI
DENUMIRE ORGANIZAŢIE PARTENERĂ:

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
ADRESĂ:

Str. Târgul din Vale, nr.1, Arges, Piteşti, Romania

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Instituţie de învăţământ superior

ACRONIM (DACĂ ESTE CAZUL):

UPIT
SIGLA:

WEBSITE:

http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-tiin-e-economice.html

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:

secretariat.stiinte@upit.ro

TELEFON:

0348453260

FAX:

0348453260

SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢII CURENTE:

Facultatea de Stiinţe Economice din cadrul Universitatii din Pitesti incearcă să
răspundă nevoilor pieţei forţei de muncă înalt calificate. Absolvenţii trebuie să
posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru integrarea într-un mediu
economic diversificat şi concurenţial fără frontiere. Acest mediu validează
capacitatea de a lucra eficient şi de a face faţă riscului intercondiţionării culturii
locale şi organizaţionale cu cea de pe plan internaţional.
De aceea sunt urmărite obiectivele:
- asigurarea excelenţei în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie;
- promovarea ştiinţei în spiritul valorilor democraţiei, al standardelor morale,
al libertăţii academice, al deschiderii spre integrare în comunitatea ştiinţifică
internaţională şi în spaţiul de cultură şi civilizaţie europeană
- oferirea, prin compartimentele sale de profil, a unor cunoştinţe şi deprinderi
destinate să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe instructive şi
educaţionale la nivel local, zonal, naţional şi internaţional;
- asigurarea adecvării cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele de
încadrare pe piaţa muncii, atât prin forma iniţială, cât şi prin programele de
educaţie continuă


identificarea şi valorificarea posibilităţilor de angajare ale absolvenţilor şi
consultanţă pentru integrarea rapidă şi optimă a acestora.
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PROPUNERI/ SUGESTII DE ACTIVITATI PENTRU RETEAUA DE PARTENERIATE:

1. Dezvoltarea personală - întâlnire cu experţi în domeniu
2. Discuţii cu angajatorii – diferenţa dintre teorie şi practică
3. Dezbatere privind egalitatea de tratament în ceea ce priveste încadrarea
în muncă
4. Discuţii pe tema Excelenţa în universităţile din România.

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

1. Discriminarea multiplă în România
2. Guvernanţa economică europeană
3. Identificarea rolului imaginii de marcă în formarea preferinţelor
consumatorilor
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