Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
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”
Cererea de propuneri de proiecte nr. 156 „Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii”
Titlul proiectului: „Educaţie universitară competitivă în domeniul managementului de program”
Cod proiect: POSDRU/156/1.2/G/140627
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Graficul activităţilor pentru perioada 21 septembrie – 04 noiembrie 2015
Data

Activitatea

21 septembrie
24 septembrie
25 septembrie
06 octombrie
07 octombrie
08 octombrie
12 octombrie
19 octombrie
26 octombrie

SA 6.2 Modul de perfecţionare cu privire la
noua curiculă disponibilă pentru predarea
programelor educaţionale finalizate cu
obţinerea noii calificări

SA 6.4 Modul de perfecţionare cu privire la
modul de livrare (instrumente şi tehnici) a
procesului educaţional care se finalizează cu
obţinerea noii calificări
SA 6.6 Modul de perfecţionare cu privire la
folosirea instrumentelor de IT&C în ceea ce
priveşte atât procesul educaţional, cât şi
conţinutul specific al programului educaţional

Activitate de formare pe platforma e-learning
Platonline accesibilă cu nume de utilizator şi
parolă la adresa www.comunicare.ro

Activitate de formare faţă în faţă
Sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei nr. 30A
Grupa 1 Sala 317, Grupa 2 Sala 306
Activitate de formare pe platforma e-learning
Platonline accesibilă cu nume de utilizator şi
parolă la adresa www.comunicare.ro

SA 7.2 Desfăşurarea evenimentului Zilele
porţilor deschise – Managementul de program

Conferinţă cu 200 de participanţi
Amfiteatrul A1 sau Amfiteatrul A2
3 formatori şi 3 speakeri, dintre care doi
speakeri internaţionali
3 Workshop-uri în paralel pentru 45 de
studenţi
3 formatori şi 3 speakeri, dintre care doi
speakeri internaţionali

3.4. Conferinţa finală a proiectului

Sala va fi stabilită ulterior

27 octombrie

28 octombrie

04 noiembrie

Date tehnice
Activitate de formare faţă în faţă
Sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei nr. 30A
Grupa 1 Sala 317, Grupa 2 Sala 306

