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ÎNTÂLNIREA MEMBRILOR REŢELEI DE PARTENERIATE
din 12-14.12.2014
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în
calitate de Beneficiar anunţă întâlnirea din data de 12-14.12.2014 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: Discuții privind stadiul actual al colaborării din cadrul rețelei
„Parteneriatului pentru educaţie şi calitate în învăţământul superior economic” -Propuneri
pentru activitatea viitoare; Introducerea rezultatelor relevante din cercetare în unităţile
curriculare şi corelarea curriculei din învăţământul superior economic cu cerinţele
economiei bazate pe cunoaştere; Stabilirea calendarului de lucru în cadrul redacției
viitoarei publicații online (stabilire titlu, colectiv de redacție, periodicitate, condiții de
publicare, definitivarea comitetului de recenzori etc.); Discuții privind stadiul actual al
realizării cursurilor propuse a fi îmbunătățite prin proiect (Sisteme Informatice pentru
Asistarea Deciziei, Gestiunea riscurilor, Microeconomie, Macroeconomie, Sisteme și
aplicații informatice în economie); Creșterea performanței firmei prin motivarea resursei
umane; Oportunități pentru studenți privind demararea propriei afaceri. Prezentarea
proiectului Tineri antreprenori români – generația schimbării; Propuneri de îmbunătățire a
colaborării între membrii rețelei; Concluziile celei de-a doua întâlniri din cadrul rețelei de
parteneriat.
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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