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ÎNTÂLNIREA MEMBRILOR REŢELEI DE PARTENERIATE
din 17-19.10.2014
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în
calitate de Beneficiar anunţă întâlnirea din data de 17-19.10.2014 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: Prezentarea obiectivelor reţelei de parteneriate; Discuţii
privind organizarea activităţii din cadrul reţelei de parteneriate; Prezentarea Centrului
European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor şi a experienţei Facultăţii de
Management Financiar Contabil Craiova în domeniul publicaţiilor online; Discuţii privind
iniţierea unei reviste periodice online în domeniul economic care va fi indexată în baze de
date ştiinţifice recunoscute în domeniu şi relevante pentru comunitatea academică;
Prezentarea obiectivului activităţii de dezvoltare a curriculumului în concordanţă cu noile
provocări din economie şi de pe piaţa muncii, Software-urile educaţionale – soluţie viabilă
pentru creşterea calităţii învăţământului; Corelarea stagiilor de practică cu cerinţele pieţei
muncii; Antreprenoriatul - o şansă de integrare a studenţilor în viaţa economică, Fonduri
nerambursabile pentru start-up-uri deschise de studenţi.
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. Brazda lui Novac nr.4
telefon 0251598265.
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