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Universitatea Politehnica din Bucureşti în parteneriat cu: Universitatea TRANSILVANIA Brasov, 

Universitatea PETROL – GAZE Ploiesti şi Universitatea  „VASILE ALECSANDRI” din Bacau, lansează 

proiectul „Calitate si expertiza in elaborarea si implementarea metodologiei de obtinere si testare a 

produselor competitive prin formarea profesionala in cadrul unor noi programe de master cu impact 

major pe piata muncii”, finanţat în cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – 

Fondul Social European. 

 

Obiectivul general al proiectului este crearea şi acreditarea unei scheme de programe complementare de 

masterat, care să faciliteze accesul la o curricula interdisciplinara, integrata, coerenta si flexibila, cu impact 

asupra cresterii adaptabilitatii sistemului educational la cerintele continue ale pietei muncii. Se vizează 

caracterul integrat si flexibil al curriculei pentru a furniza competente, cunostinte si abilitati relevante in 

relatia absolvent – piata muncii si cresterea accesului la studiile de masterat prin stimularea performantei, 

pentru un grup tinta de 700 studenti  de la 7 specializari complementare, de master tip Bologna. 

 

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de maxim 36 de luni (1.11.2010 - 31.10.2013). 

 Valoarea totală a proiectului este de 6.445.380 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 

6.296.230 lei.. Contributia proprie a solicitantului este de 125.924 lei, iar cheltuielile de tip FEDR insumeaza 

445.000 lei. 

 

Persoana de contact din partea Universităţii Politehnica din Bucureşti 

Responsabil proiect : Prof. univ. dr. Liane Gloria Raluca Stan, rl_stan2000@yahoo.com, tel/fax: 021-3154193 
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