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Investeşte în oameni !
Vizat,
Manager de proiect
Conf. univ. dr. Camelia Firică

TEMELE DE DISCUȚIE PENTRU ÎNTÂLNIREA MEMBRILOR REȚELEI DE
PARTENERIATULUI PENTRU EDUCAŢIE ŞI CALITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
SUPERIOR ECONOMIC
13 – 14. 03. 2015

Nr.
crt.

TEMA DE ABORDAT

RESPONSABILITĂŢI

Prezentarea activităților realizate până în
prezent
1.

în

cadrul

„Parteneriatului

pentru Expert implementare activităţi –

educaţie şi calitate în învăţământul superior Conf. univ. dr. Constantinescu
economic”.

Mădălina

Propuneri pentru activitatea viitoare
Strategii de integrare a absolvenţilor din
învăţământul superior economic pe piaţa
muncii
2.

Dezbateri privind: identificarea unor modalități
prin care absolvenții facultăților economice să se
integreze activ pe piața muncii prin abordare
inovativă și flexibilitate

Prezintă – Experți: Expert
implementare activităţi – Conf. univ.
dr. Rotaru Simona; Expert
implementare activităţi – Lect. univ.
dr. Bică Elena; Expert implementare
activităţi – Lect. univ. dr. Banu Cristina

Dezbatere – Educație formală versus educație
3.

nonformală

în

învățământul

economic

superior Moderator – Manager de proiect
Camelia Firică

Dezbateri între membrii rețelei.
Clarificarea relației dintre Internship, stagiu de Prezintă – Expert implementare
4.

practică și alte forme de stagii de formare și activități, Conf. univ. dr. Simona
simplificarea recunoașterii acestora

Rotaru

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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Prezentarea progreselor în realizarea revistei Moderator – Expert implementare
5.

online

–

stadiul

actual

al

implementării activităţi – Conf. univ. dr.
Constantinescu Mădălina

calendarului de lucru
Prezentarea

educaționale Experţi implementare activităţi:

software-urilor

achiziționate prin proiect; rezultate așteptate Prof. univ. dr. Ștefănescu Laura
în creșterea calității pregătirii studenților și Nicoleta
6.

masteranzilor

la

facultățile

economice Conf. univ. dr. Ungureanu Laura

(Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei, Elena
Gestiunea

riscurilor,

Microeconomie, Conf. univ. dr. Constantinescu

Macroeconomie, Sisteme și aplicații informatice în Mădălina
economie)

Conf. univ. dr. Rotaru Simona
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