Conferinţa de lansare a proiectului „Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței
programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended
learning și corelare cu piața muncii”
Vineri, 4 iulie 2014, începând cu ora 11:00, a avut loc primul eveniment public din
cadrul Proiectului POSDRU 156/1.2/G/133208 „Dezvoltarea curriculară și creșterea
relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de
blended learning și corelare cu piața muncii”, în amfiteatrul 12 SNSPA (Str. Povernei,
nr.6).
Proiectul este finanțat prin POSDRU 2007 -2013, Axa prioritară 1: „Educația și formarea
profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe
cunoaștere,” Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitatea în învățământul superior”
(Beneficiar: SNSPA, Facultatea de Administraţie Publică, Partener: Institutul Naţional de
Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale).
Evenimentul a fost deschis de Prof.univ.dr. Alina Bârgăoanu, Rector al SNSPA, iar în
cadrul acestuia au mai luat cuvântul Col. Paul Nicolae Petrovan, Prefectul Municipiului
Bucureşti, Constantin Mitache, City Manager Primăria Sectorului 3 Bucureşti şi Dr.
Vasilica Ciucă, Director General al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în
domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale. Prezentarea proiectului a fost realizată de
Managerul proiectului, Conf.univ.dr. Diana Iancu, Decan al Facultăţii de Administraţie
Publică, SNSPA, iar prezentarea aspectelor tehnice a fost realizată de Dr. Cristina
Sandu, asistentă implementare în cadrul proiectului.
Proiectul îşi propune să restructureze curriculumul universitar pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor pieţei muncii şi să migreze procesul educațional dinspre sistemul
tradițional de învățare față în faţă spre sistemul modern blended learning. Prin
intermediul său, peste 800 de studenţi vor avea acces la rute de învăţare mai flexibile,
corelate cu necesitățile pieței muncii. De asemenea, proiectul vizează şi constituirea unei
comunităţi online specifică domeniului administraţiei publice, ce vizează atragerea
profesorilor, cercetătorilor şi studenţilor de la facultăţile cu acest profil din România.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail:
proiecteadm2013@gmail.com.

