
 

 
 

 
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” 

 

CALENDAR  

privind desfăşurarea activităţii de formare a grupului ţintă care va participa la cursul 

 „Teoria şi practica editării” 

 

Nr 
crt. 

Data Acţiune Interva
l orar 

Livrabil Obs. 

1 11.11.2014  Pregătirea acţiunii de informare a 

studenţilor asupra a ceea ce îşi propune 

proiectul şi asupra condiţiilor de înscriere şi 

admitere în grupul ţintă pentru Partenerul 

national 1 UB  

 

10:00-

12:00 

 La sediul partenerului UB 

Derularea acţiunii de informare la 

departamentele- sectiile din cadrul 

Facultatii de Litere  

12.00-

14.00 

Tabele cu studenţii 

care au participat la 

sesiunea de informare 

pe sectii 

-Asistenta Manageriala si 

Secretariat 

-Studii Europene 

-Stiinta Informarii si 



 

 

 
 

 

 Documentarii 

-Literatura universala 

comparata 

 

Demararea acţiunii de completare a Cererii 

de înscriere în grupul ţintă  

14.00-

18.00 

-Cerere de înscriere 

în grupul ţintă 

 

La sediul Partenerului UB 

2.  12.11.2014 

 

Derularea  şi asistarea activităţii de 

completare a Cererii de înscriere în grupul 

ţintă  

16.00-

20.00 

-Cerere de înscriere 

în grupul ţintă 

 

La sediul Parterului UB 

 

3 13.11.2014 Derularea şi asistarea activităţii de 

completare a Cererii de înscriere în grupul 

ţintă  

16.00-

20.00 

-Cerere de înscriere 

în grupul ţintă 

 

La sediul Proiectului UB 

 

4 14.11.2014 Derularea şi asistarea activităţii de 

completare a Cererii de înscriere în grupul 

ţintă  

16.00-

20.00 

-Cerere de înscriere 

în grupul ţintă 

 

La sediul Proiectului UB 

 

5 17.11.2014 Derularea şi asistarea activităţii de 

completare a Cererii de înscriere în grupul 

ţintă  

16.00-

20.00 

-Cerere de înscriere 

în grupul ţintă 

 

La sediul Proiectului UB 

 

6 18.11.2014 Derularea şi asistarea activităţii de 

completare a Cererii de înscriere în grupul 

ţintă  

16.00-

20.00 

-Cerere de înscriere 

în grupul ţintă 

 

La sediul Proiectului UB 

 



 

 

 
 

 

7 19.11.2014 Derularea şi asistarea activităţii de 

completare a Cererii de înscriere în grupul 

ţintă  

16.00-

20.00 

-Cerere de înscriere 

în grupul ţintă 

 

La sediul Proiectului UB 

 

8 20.11.2014 Derularea şi asistarea activităţii de 

completare a Cererii de înscriere în grupul 

ţintă  

16.00-

20.00 

-Cerere de înscriere 

în grupul ţintă 

 

La sediul Proiectului UB 

 

9 21.11.2014 Analizarea dosarelor studenţilor din punct 

de vedere al eligibilităţii şi realizarea unui 

clasament preliminar în funcţie de media de 

admitere 

Centralizarea şi afişarea rezultatelor 

preliminare 

Realizarea Procesului verbal aferent 

selecţiei preliminare  

 

Realizarea  şi afişarea anunţului cu privire 

la documentele necesare înscrierii în grupul 

ţintă pentru studenţii declaraţi admişi 

 

16.00-

20.00 

Tabel cu selecţia 

preliminară pentru 

constituirea grupului 

ţintă 

- admis/respins 

 

Proces verbal aferent 

selecţiei preliminare a 

grupului ţintă  

Anunţ cu privire la 

documentele necesare 

înscrierii în grupul 

ţintă pentru studenţii 

declaraţi admişi 

 

La sediul Partenerului UB 

10 24.11.2014 Primirea eventualelor contestaţii 

  

 

12.00-

16.00 

 

 La sediul Partenerului UB 



 

 

 
 

 

Primirea documentelor necesare completarii 

dosarului de admitere in Grupul tinta 

 

 

16.00-

20.00 

 

11 25.11.-

26.11.2014 

 Primirea documentelor necesare 

completarii dosarului de admitare in Grupul 

tinta 

16.00-

20 .00 

 La sediul Partenerului UB 

12 27.11.2014 Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor, 

realizarea clasamentului final şi afişarea 

componenţei grupului ţintă 

 

16.00-

18.00 

18.00-

20.00 

Tabel cu componenţa 

finală  a grupului 

ţintă 

Proces verbal aferent 

selecţiei finale a 

grupului ţintă 

 

La sediul Partenerului UB 

13 28.11.2014 Asistarea activitatii de completare a 

Formularului de Grup tinta si a dosarului 

16.00-

20.00 

 La sediul Partenerului UB 

 



 

 

 
 

 

Comisia de evaluare pentru grupul ţintă: 

 - presedinte comisie:  Albu Nicoleta Cristina 

 

 - membri:                   Banciu Doina 

              Erich Agnes Terezia 

              Stan Neculina 

 - secretar:                   Moisescu Iustina Catalina 

 

   

    

 


