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Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013

Distinsă Doamnă………………..
Distinse Domnule.……………...

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Vă invită la

Conferinţa regională

pentru transmitere de bune practici în domeniul managementului universitar
Evenimentul este organizat sub egida proiectului POSDRU/86/1.2/S/62689 "Formarea personalului
universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului
universitar", și se va desfășura în data de 20 iulie 2012, ora 11:00, Sala IE 301, în cadrul Facultăţii de
Inginerie, Str. Emil Cioran, Nr. 4.
Până acum:
ᴥ
350 studenți din 7 centre universitare româneşti au fost formaţi pentru noi competenţe şi consiliaţi pentru
inserţia pe piaţa muncii;
ᴥ
105 cadre didactice din cele 7 centre universitare au fost formate în domeniul managementului universitar;
Vă așteptăm să îi cunoașteți, să vedeți concret ce au făcut, ce au învățat şi ce competențe au
obținut de pe urma participării în proiect!
De asemenea, ne-am bucura să ne împărtăşiţi din experienţa dumneavoastră privind utilizarea
sistemelor informatice în cadrul universităţii, pe care o reprezentaţi, precum şi experienţa
dumneavoastră personală cu ele.
Activităţi din cadrul evenimentului:
ᴥ
ᴥ
ᴥ
ᴥ

deschiderea evenimentului va fi realizată de către responsabilul monitorizare proiect din cadrul
Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, Partener 3, prof. univ. dr. ing. Valentin Petrescu;
prezentarea proiectului şi a soluţiilor create şi implementate în cadrul proiectului;
prezentarea oportunităţilor furnizate de sistemele informatice pentru învăţământul universitar, prezentare
realizată de către specialiştii formatori din cadrul proiectului;
Networking – schimb de bune practici în domeniul managementului universitar – discuţii libere între
participanţii la eveniment

Proiectul ”Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în
domeniul managementului universitar” este implementat de către Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti, în
parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Dunărea de
Jos din Galaţi și The Red Point Iaşi. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Cu deosebită consideraţie,

Responsabil monitorizare proiect
Prof. univ. dr. Valentin Petrescu
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, PARTENER 3

	
  

