Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Stimată Doamnă/Stimate Domnule,
Universitatea SpiruHaret în parteneriat cu SIVECO Romania S.A. are plăcerea să vă invite la

Conferinţa de lansare a proiectului
“ Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii”
Proiectul se alătură eforturilor de imbunătăţire radicală şi diversificare a ofertei educaţionale a intregului
sistem de invăţământ şi formare profesională din România, pentru educarea « cetăţeanului global », care va fi
capabil să se adapteze şi să îşi desfăşoare activitatea oriunde în lume.
Evoluţia sistemelor educaţionale a fost marcată, in ultimii ani, de trei tendinţe majore: asigurarea integrarii
individului în societate prin pregătirea iniţială a competenţelor, educaţia pe tot parcursul vieţii, formarea pentru
noile meserii ale societăţii cunoaşterii; asigurarea accesului la educaţie şi instruire pentru toţi; deschiderea către
sistemele similare din intreaga lume, ceea ce implică, in cazul statelor din Uniunea Europeană, convergenţa la o
politică educatională cu obiective strategice comune care sa faciliteze accesul la sistemele educaţionale si de
formare profesională si să sporească eficienţa acestora.
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii
Nr. de identificare:POSDRU/156/1.2/G/141179
Cod SMIS: 53231
Beneficiar:UniversitateaSpiruHaret

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Proiectul are drept obiectiv general creşterea calităţii ofertei educaţionale in invăţământul superior si
corelarea acesteia cu cerinţele in continuă schimbare ale pietei muncii prin adaptarea şi îmbunătăţirea
programelor de studii de licenţă, facilitarea accesului la invăţământul superior şi extinderea oportunităţilor de
învăţare adresate studenţilor cu ajutorul unor solutii software implementate in procesul de predare-invăţare.

Grupţ ţintă : Proiectul vizeaza atat studenţi din ciclul de licenţă, respectiv un număr de 210 de studenţi ce
urmează cursurile programelor de licenţă in domeniile stiinte economice, stiinte sociale, artă şi arhitectură in
cadrul Universităţii Spiru Haret, cat si personalul implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare (7
persoane), personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate (7 persoane) şi 6
membri ai comisiilor/structurilor de conducere din cadrul Universităţii Spiru Haret.

Activităţi:
 Dezvoltarea curriculumului, a materialelor şi instrumentelor didactice
 Implementarea curriculumului utilizand instrumentele support oferite de pachetul educaţional
 Realizarea cercetării evaluative privind implementarea curriculumului şi utilizarea pachetului
educaţional dezvoltat
 Activităţi de informare, diseminare şi promovare

Beneficii vizate:
Creşterea interesului generaţiilor viitoare de studenţi pentru educaţie in general, şi pentru
programele de studii de licenţă in particular; creşterea relevanţei programelor de studii de licenţă
din invăţământul superior
Realizarea posibilităţii accederii studenţălor la ciclul III Bologna – studii de Doctorat.
Asigurarea unui proces de predare-invăţare personalizat, interactiv si participativ, prin intermediul
continutului digital multimedia.

Conferinţa se va deschide pe 26 iunie, orele 9:30 (9:00-9:30 inscriere), la Hotel Intercontinental Bucureşti, Sala
Rapsodia, şi va continua pe data de 27 iunie, intre orele 12.00 – 16:00, Sala Modigliani.
Pentru informaţii suplimentare vizitaţi site-ul nostru: www.adapt2jobs.ro

Persoana de contact: Conf.univ.dr. Ruxandra Vasilescu – Expert informare şi comunicare, e-mail
adapt2jobs@spiruharet.ro , tel: 0722 683 504.
In numele Echipei proiectului,
Manager de proiect: Prof.univ.dr. Manuela Epure
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