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ÎNTÂLNIREA MEMBRILOR REŢELEI DE PARTENERIATE
din 27-28.02.2015
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în
calitate de Beneficiar anunţă întâlnirea din data de 27-28.02.2015 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: Prezentarea activităților realizate până în prezent în cadrul
„Parteneriatului pentru educaţie şi calitate în învăţământul superior economic”; Prezentarea
secțiunii din websiteul proiectului dedicată rețelei de parteneriate, prezentarea concluziilor temelor
discutate în cadrul primelor două întâlniri, prezentarea contribuției aduse de membrii rețelei la
îmbunătățirea curriculei; Metode active de implicare și motivare a studenților și masteranzilor în
procedsul de învățare, respectiv în Internship; Schimb de bune – practici în procesul educaţional şi
în cercetare în învăţământul superior economic; Voluntariatul – un prim pas în dobândirea
experienței în muncă. Argumente pentru convingerea studenţilor/masteranzilor să se implice în
activitatea de voluntariat; Prezentarea progreselor în realizarea revistei online – stadiul actual al
implementării calendarului de lucru; Prezentarea celor 5 cursuri realizate de către experți și a
curriculumului îmbunătățit pe baza discuțiilor cu membrii rețelei (Sisteme Informatice pentru
Asistarea Deciziei, Gestiunea riscurilor, Microeconomie, Macroeconomie, Sisteme și aplicații
informatice în economie); Concluziile celei de-a treia întâlniri din cadrul rețelei de parteneriat –
Propuneri de activități pentru întâlnirea viitoare.
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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