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PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE CONTINUĂ

MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instituţia organizatoare
Denumirea cursului
Specializarea
Tipul cursului
Grupul ţintă căruia ise adresează cursul
Obiectivele cursului

7. Forma de învăţământ
8. Numărul de credite transferabile
9. Durata cursului (în număr de ore,
semestre)
10. Intervalul calendaristic de desfăşurare al
cursului
11. Temeiul legal al organizării cursului
12. Numărul locurilor solicitate
13. Limba de predare
14. Criterii de selecţie pentru admitere
15. Taxă/cursant
16. Modalitatea de finalizare
17. Actul de studii eliberat cursantului

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
“MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT”
Management
Program postuniversitar de formare continuă
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
 Formarea specialiștilor implicați în realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale
specifice
 Dezvoltarea abilităților necesare pentru aplicarea și implementarea managementului proiectelor în contextual
remodelării manageriale
 Dezvoltarea abilităților necesare aplicării și implementării managementului proiectelor pentru accesarea fondurilor
europene și implementării proiectelor europene
Învăţământ cu frecvenţă
30 ECTS
240 ore – 1 semestru
Începând cu anul universitar 2016-2017 (Octombrie 2016 – Februarie 2017)
Avizul MENCS
80
Română
Interviu structurat, orientat pe evidenţierea potenţialului academic şi al abilităţilor şi aptitudinilor
candidatului
750 taxă de şcolarizare, 100 taxă de înscriere, 150 taxă de înmatriculare
Examen de certificare a competenţelor profesionale , concretizat în prezentarea şi susţinerea unei lucrări de absolvire
care să certifice capacitatea cursanţilorde a aplica practic competenţele dobândite în cadrul programului
Diplomă de Absolvire, Supliment Descriptiv privind Competenţele dobândite

18. Titlul acordat/denumirea
calificării/competenţe generale şi
profesionale dezvoltate în cadrul calificării

19. Ocupaţiile profesionale vizate de
calificarea academică şi/sau profesională

EXPERT MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAŢIONALE
SPECIALIZARE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI PROIECTELOR EDUCAŢIONALE
Competenţe generale:
 Formarea capacitatii de a manageria şi administra proiecte
 Formarea capacităţii de fundamentare a deciziilor privitoare la parcursul unui proiect din momentul iniţierii
până în momentul demonstrării sustenabilităţii rezultatelor proiectului
 Formarea competenţelor de dezvoltare a proiectelor
 Formarea unui sistem de atitudini corespunzătoare deontologiei şi eticii în domeniul proiectelor
Competenţe specifice:
 Dezvoltarea capacităţii de a concepe şi de a conduce proiecte educaţionale
 Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor specific managementului echipei de proiect, al riscurilor, al comunicării
în cadrul proiectelor şi al calităţii proiectelor
 Formarea competenţelor specifice stabilirii scopului proiectului, stabilirii cerinţelor de management integrat,
planificării activităţilor şi jaloanelor, gestiunii utilizării costurilor şi resurselor operationale, realizării procedurilor de
achizitii pentru proiect
242101 Manager de proiect, 242106 Manager de inovare, 242108 Manager îmbunătăţire procese, 242112 Manager de
proiect în parteneriat public-privat
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Valabil începând cu anul universitar 2016/2017

Titlul disciplinei
Managementul elaborării proiectelor
Tipologia proiectelor şi a fondurilor de finanţare
Managementul financiar al proiectelor
Managementul implementării proiectelor
Legislație națională și europeană în domeniul proiectelor
Practică pentru pregătirea examenului de certificare
TOTAL

Activităţi didactice
C
20
20
20
20
20
100

AP
20
20
20
20
20
40
140
240 ore

Responsabil program,
Prof.univ.dr. Cătălina Soriana SITNIKOV
Email: ina.sitnikov@feaa.ucv.ro

Număr de
credite

Forma de evaluare

5
5
5
5
5
5

Ex
Ex
Ex
Cv
Cv
Cv

30

3 Ex + 3 Cv

