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COMUNICAT DE PRESĂ „OPINIA NAŢIONALĂ”

Seminar de prezentare a pachetului educaţional
în cadrul proiectului POSDRU „Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele
pieţei muncii”

Universitatea Spiru Haret a organizat pe 29 octombrie 2014, un seminar de prezentare a
pachetului de cursuri propuse de echipa de implementare a proiectului pentru a fi introduse în planurile
de învăţământ ale Universităţii cu începere din anul universitar 2014-2015. Seminarul a avut loc la sediul
central din Str. Ion Ghica, sala 422 şi a beneficiat de prezenţa unor membrii ai grupului ţintă şi membrilor
echipei de management şi implementare. Expertul pentru informare şi comunicare din cadrul proiectului,
conf.univ.dr. Ruxandra Vasilescu, a făcut o trecere în revistă a activităţii desfăşurate de la conferinţa de
lansare a proiectului, din 26-27 iunie 2014, până în prezent, demersurile membrilor proiectului pentru
găsirea unor soluţii eficiente de adaptare a învăţământului la provocările actuale: s-au administrat
chestionare online către studenţii, cadrele didactice din grupul ţintă şi angajatori şi s-a efectuat o
documentare amănunţită cu privire la situaţia actuală în domeniile de studiu vizate de proiect: ştiinţe
sociale, ştiinţe economice, artă şi arhitectură. Rezultatele acestei documentări au relevat imaginea unei
societăţi care redefineşte competenţe într-un context în care valorile sunt puse în discuţie, deciziile sunt
urgente, mizele sunt mari, şi a contribuit la crearea unei imagini cuprinzătoare şi actuale a conţinutului
curriculei din domeniile respective, facilitând conceperea şi propunerea unor cursuri noi, cu un pronunţat
caracter practic. Dimensiunii practice i se alătură o abordare diferită a întregului proces de predareînvăţare din perspectivă multi-, inter- şi transdisciplinară, imperios necesară pentru a forma competenţe şi
competitivitate pentru piaţa muncii. Managerul proiectului, Prof.univ.dr. Manuela Epure, a subliniat
utilitatea unui învăţământ fără graniţe disciplinare pentru o cât mai mare adaptibilitate şi eligibilitate pe
piaţa muncii şi a punctat scopul proiectului de a utila studentul cu competenţe complexe, care să îi
servească pe termen lung şi în situaţii profesionale diverse.
Pachetul educaţional propus include cursuri opţionale, care vor fi introduse în planul de învăţământ al
fiecărei facultăţi din domeniile specificate mai sus, şi care au un vădit caracter interdisciplinar . Acestea
sunt :
•

Strategii de comunicare pentru dezvoltarea personală (cu predare în limba engleză)

•

Studierea conjuncturii pieţei

•

Finanţe internaţionale

•

Buget și trezorerie

•

Tehnologii
contemporane
în
Arhitectură
existentAn
IV
www.tehnologiicontemporane.wordpress.com (cursul existent va fi actualizat şi adaptat formatului
soft educaţional creat special pentru proiect)

•

Antreprenoriat si comunicare vizuală in arhitectură
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•

Managementul proiectelor culturale

Cu ajutorul partenerului în proiect, SIVECO Romania S.A., cursurile propuse vor dobândi o formă IT
atractivă, tip soft educaţional, şi vor putea fi accesate atât de studenţi, cât şi de alte persoane interesate
într-o dezvoltare personală complexă şi competitivă.
Suntem încrezători că propunerile noastre vor fi întâmpinate cu interesul meritat şi cu conştientizarea
importanţei înţelegerii conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii, şi mizăm pe sporirea interesului
pentru educaţie, în general, şi a relevanţei programelor de studiu, în particular. Un student uşor adaptabil
pieţei muncii datorită unor competenţe suplimentare, interdisciplinare, dobândite, este un student
competitiv şi mai vizibil pentru angajatori!
Conf.univ.dr. Ruxandra Vasilescu
Expert informare şi comunicare
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