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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: „Bursa de proiecte”
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62885
Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Bursa de proiecte este un proiect finantat prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Axa prioritara 1 - "Educatia
si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate
pe cunoastere", in Domeniul major de interventie (DMI) 1.2 - "Calitate in
invatamantul superior" creat in urma unui parteneriat intre Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului si alti 5 parteneri nationali, printre care
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.
Acest proiect vizeaza educatia inovativ-antreprenoriala si formarea profesionala
universitara in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii, bazate pe
initiativa, creativitate si cunoastere, prin:dezvoltarea abilitatilor de a promova
proiecte, a calitatii comunicarii si a capacitatii de negociere cu mediul economic,
imbunatatirea serviciilor in scopul cresterii gradului de insertie a studentilor pe piata
muncii, cresterea accesului la educatie prin promovarea portalului tip bursa
interuniversitara de proiecte si de formare inovativ–antreprenoriala
Obiectivul principal este legat de dezvoltarea si implementarea instrumentelor si
mecanismelor pentru imbunatatirea invatamantului superior, inclusiv sprijin pentru
dezvoltarea sistemului national al calificarilor in invatamantul superior, actiuni
inovatoare, promovare a valorificarii initiativelor de proiecte inovativ–antreprenoriale
si sprijin pentru formarea de noi competente, dezvoltarea si implementarea
sistemului de asigurare a calitatii in universitati, inclusiv formarea si dezvoltarea
inovativ-antreprenoriala, cresterea accesului la educatia universitara, prin cresterea
constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fată de cultura inovativantreprenoriala, dezvoltarea invatamantului superior bazat pe competente, prin
implementarea de programe si servicii inovatoare pentru incurajarea promovarii de
proiecte si dezvoltarea culturii inovative si antreprenoriale. Proiectul doreste
atingerea acestor obiective si pentru ca aceste burse de proiecte sa fie cu adevarat
relevante si utile pentru universitate, ar trebui sa functioneze pe baza unui sistem
informatic complex de stocare, prelucrare si interpretarea a datelor si a unei strategii
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de comunicare intre universitati si membri grupului tinta care sa dezvolte instrumente
adecvate de culegere a datelor.
Obiective specifice
1.

Extinderea oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul
superior prin dezvoltarea de abilitati inovativ-antreprenoriale si promovarea
initiativei de proiecte folosind un portal specializat, posibilitatea de a
comunica, de a negocia si de a relationa virtual.

2.

Imbunatatirea managementului si cresterea capacitatii institutiilor de
invatamant superior de a furniza calificari superioare, adaptate cerintelor in
schimbare ale pietei muncii prin canale de valorificare a proiectelor, de
comunicare si de informare,realizarea de instrumente si metodologii pentru
inregistrarea, validarea datelor si supunerea acestora spre consultare si
testare.

3.

Dezvoltarea de retele de laboratoare de proiecte, in cadrul carora se
experimenteaza noi idei si proiecte, care pot face obiectul tranzactionarii si
experimentarii practice.

4.

Proiectul va urmari intreaga activitate a grupelor de proiecte formate, de la
faza de initiere, continuand cu etapele de implementare, interactiune cu
mediul economic,pana la faza de valorificare.

5.

Dezvoltarea instrumentelor de evaluare si promovarea unui portal tip bursa
interuniversitara de proiecte si de formare inovativ–antreprenoriala.

Persoane de contact:
1. Radulescu Irina Gabriela, manager lider partener, telefon 0244573505, email:
iradulescu@upg-ploiesti.ro
2. Iacovoiu Viorela, asistent
vioiacovoiu@yahoo.com

manager,

telefon

0244573505,

email:

Pentru mai multe informatii: www.bursa-proiecte.ro
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