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Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior” 
Titlu proiect : Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi 
documentare – EduFor Competence! 
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193 

 

A4. Dezvoltarea de curriculum prin introducerea în cadrul programelor universitare de licenţă a 
cursurilor facultative de „Stiinţa informării şi documentării în cultura digitală” şi „Teoria şi practica editării” 

6 noiembrie 2014 

ANUNŢ 
Universitatea din Bucureşti, în calitate de Partener naţional 1 al proiectului 

POSDRU/156/1.2/G/142193, are placerea de a vă invita să participaţi la o sesiune de informare ce va 
fi organizată în cadrul proiectului „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor 
studenţilor în activităţi de informare şi documentare”. 

Evenimentul va avea loc marţi, 11 noiembrie 2014, ora 10:00 la Facultatea de Litere, Sala 203 
şi se adresează studenţilor din anul II, studii de licenţă – Universitatea din București.. 

În cadrul evenimentului va avea loc o prezentare a proiectului şi a oportunităţilor oferite prin 
aceasta. Această acţiune vizează publicul ţintă - studenţii din anul II (potenţial grup ţintă din cadrul 
Universității din București) şi se va desfăşura în cadrul activităţii A4. Dezvoltarea de curriculum, prin 
introducerea in cadrul programelor universitare de licenta a cursurilor facultative „ Stiinta informarii si 
documentarii în cultura digitală” si „Teoria si practica editarii”. 

Înscrierea studenţilor în grupul ţintă se va desfăşura în perioada 11.11. – 20.11.2014 la sediul 
Facultăţii de Litere: Departamentul de Ştiinţe Administrative, sala 202, etaj 2, în intervalul orar 16:00-
20:00. 

Selecţia grupului ţintă se va realiza în perioada 21.11-27.11.2014, iar rezultatatele finale se vor 
afișa în ziua de 27.11.2014, orele 18:00-20:00. 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a 
competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare”, puteţi contacta echipa 
proiectului la: 

Departamentul de Ştiinţe Administrative, sala 202, etaj 2 - Partener naţional 1 Universitatea din 
Bucureşti 

Tel: 021/311 68 35; 0729 842 866 

Email: eduforcompetence@upb.ro                                                   http://www.eduforcompetence.upb.ro 
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