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Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională in sprijinul creşterii economice şi 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior” 

 

Începând cu 1 noiembrie 2010, în Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se derulează proiectul  
cu titlul: 

 
Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor 

informatice moderne în domeniul managementului universitar 
ID 62689 

Valoarea totală a proiectului: 20852691.30 RON 

 

Coordonator: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 

Parteneri:  Universitatea Politehnica din Bucureşti 

  Universitatea din Bucureşti 

  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

  Universitatea Valahia din Târgovişte 

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

  Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 

  SC The Red Point SA 

   

Durata proiectului : 3 ani  

Obiectiv general:  

Îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei ofertelor educaţionale în învăţământul superior, prin acţiuni 
inovatoare destinate asigurării calităţii procesului educaţional şi adaptării lui la exigenţele pieţei 
muncii.  

Obiective specifice:  

1.Imbunătăţirea managementului universitar şi creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ 
superior de a furniza formare profesionala continuă, adaptată cerinţelor în schimbare ale pieţei 
muncii, prin formarea în domeniul proceselor de management universitar. 

2. Extinderea oportunităţilor de învăţare şi de promovare a inovării în învăţământul superior prin 
dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/instrumentelor informatice pentru îmbunătăţirea proceselor 
şi activităţilor educaţionale.  
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3.Dezvoltarea personalului didactic implicat în asigurarea calităţii în învăţământul superior şi a 
studenţilor prin formarea de noi competenţe pentru piaţa muncii. 

4.Dezvoltarea, îmbunătăţirea şi implementarea sistemelor de evaluare a performanţelor 
studenţilor, precum şi a sistemelor de evaluare şi a monitorizării activităţilor de predare, de 
învăţare şi de management în învăţământul superior. 

5. Promovarea activităţilor inovatoare, în vederea creşterii accesului la învăţământ superior şi a 
unei mai bune corelări a învăţământului superior cu piaţa muncii.  

 

Proiectul 

 derulează acţiuni destinate restructurării şi îmbunătăţirii calităţii sistemului de învăţământ 
superior;  

 vizează îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a educaţiei universitare la schimbările care au 
loc la nivelul societăţii şi susţinerea competitivităţii;  

 dezvoltă rute flexibile de învăţare prin dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi 
de perfecţionare pentru personalul din învăţământul superior prin introducerea/ extinderea 
utilizării TIC în activităţile de predare/învăţare, de management şi de planificare în 
învăţământul superior; 

 vizează îmbunătăţirea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi dezvoltărea şi 
implementărea unui curs de formare pentru cadrele didactice, în vederea perefecţionării 
managementului universitar în universităţile partenere. 

Grup ţintă 

 Studenţi; 

 Membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/ facultate; 

 Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare; 

 Membri ai comisiilor/ structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi; 

 Personalul implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/ 
facultate. 

 

Pentru informaţii suplimentare în legătură cu proiectul, echipa de implementare vă stă la dispoziţie 
la următoarele adrese de contact: 

Anca Dobrinescu – expert comunicare  adobrinescu63@yahoo.com; adobrinescu@upg-ploiesti.ro  
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