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Anexa nr. 8
Lider de parteneriat: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
Nume si prenume manager proiect: Stanciu Ştefan
Telefon mobil manager proiect :0745 104 174 / e-mail manager proiect: stefan.stanciu@comunicare.ro
ID proiect POSDRU/156/1.2/G/140627 / Titlu proiect „Educaţie universitară competitivă în domeniul managementului de program”

Raportare
privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna octombrie 2015
Nr.
crt.

1

Denumire activitate conform sectiunii
“graficul activitatilor proiectului” din
cererea de finantare

A
SA.6.2. Modul de perfectionare cu privire
la noua curicula disponibila pt predarea
programelor educationale finalizate cu
obtinerea noii calificari

Denumire
activitate/
subactivitate
relevanta inclusa
in activitatea
mentionata in
coloana A
B

Perioada de
implementare

Intervalul
orar

Numar de
persoane din
grupul tinta
participante
(prezente) la
activitate

Locatia (adresa)
unde se
desfasoara
activitatea

Entitatea care
raspunde de
desfasurarea
activitatii

C

D

E

F
Bd. Expoziţiei
nr. 30 A, Sect. I

G
SNSPA

18.00 – 20.30

25

12.10.2015

08.00 – 17.20

25

SNSPA

19.10.2015

18.00 – 20.30

25

Bd. Expoziţiei
nr. 30 A, Sect. I
Bd. Expoziţiei
nr. 30 A, Sect. I
Bd. Expoziţiei
nr. 30 A, Sect. I

Bd. Expoziţiei
nr. 30 A, Sect. I

SNSPA

06.10.2015
07.10.2015
08.10.2015

2

3

SA.6.4. Modul de perfectionare cu privire
la modul de livrare (instrumente si
tehnici) a procesului educational care se
finalizeaza cu obtinerea noii calificari
SA.6.6. Modul de perfectionare cu privire
la folosirea instrumentelor de IT&C in
ceea ce priveste atat procesul educational,
cat si continutul specific al programului
educational
SA7.2. Desfasurarea evenimentului Zilele
portilor deschise – Managementul de
program

Ştefan Stanciu
manager de proiect

26.10.2015

18.00 – 20.30

25

27.10.2015

08.00 – 12.00

200

28.10.2015

08.30 – 13.00

45

SNSPA
SNSPA

Observatii

H
Activitatea de formare se desfăşoară on
line pe platforma e-learning PlatOnline
acesibilă la adresa www.comunicare.ro,
opţiunea Campus. Pentru acces,
cursanţii vor primi câte un nume de
utilizator şi o parolă
Activitate de formare faţă în faţă
Activitatea de formare se desfăşoară on
line pe platforma e-learning PlatOnline
acesibilă la adresa www.comunicare.ro,
opţiunea Campus. Pentru acces,
cursanţii vor primi câte un nume de
utilizator şi o parolă
Amfiteatrul 1sau Amfiteatrul 2
3 Workshop-uri

