
 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane 2007-2013 

Investeşte ȋn oameni! 
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” 

 

Data publicarii: 29.09.2015 

 

CALENDAR  

privind desfăşurarea activităţii de informare și selecţie a grupului ţintă din partea Beneficiarului – 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, care va participa la cursul 

 „Știința informării și documentării în cultura digitală” 

Nr 
crt. 

Data Acţiune Interval 
orar 

Rezultat Observații 

1. 01.10.2015 Pregătirea acţiunii de informare a 

studenţilor asupra a ceea ce îşi propune 

proiectul şi asupra condiţiilor de înscriere şi 

admitere în grupul ţintă pentru Beneficiar 

10.00-

12:00 

 La sediul proiectului - 

Biblioteca Centrală 

UPB, corp A, sala P04 

Derularea acţiunii de informare la sediile 

facultăților 

12:30-

15:00 

Tabel cu studenţii care 

au participat la sesiunea 

de informare  

Facultatea de 

Energetică 

Facultatea IMST 

Facultatea ISB 



 
 

 
 

2. 01.10.2015 Derularea şi asistarea activităţii de 

completare a Cererii de înscriere în grupul 

ţintă  

15:00-

20:00 

-Cerere de înscriere în 

grupul ţintă 

 

La sediul proiectului - 

Biblioteca Centrală 

UPB, corp A, sala P04 

3. 02.10.2015 Derularea şi asistarea activităţii de 

completare a Cererii de înscriere în grupul 

ţintă 

08:00-

20:00 

-Cerere de înscriere în 

grupul ţintă 

 

La sediul proiectului - 

Biblioteca Centrală 

UPB, corp A, sala P04 

4. 03.10.2015 Derularea şi asistarea activităţii de 

completare a Cererii de înscriere în Grupul 

ţintă 

10:00-

14:00 

-Cerere de înscriere în 

grupul ţintă 

 

La sediul proiectului - 

Biblioteca Centrală 

UPB, corp A, sala P04 

5. 05.10.2015 - Analizarea dosarelor studenţilor din punct 

de vedere al eligibilităţii şi al mediei de 

admitere, declarată în Cererea de înscriere 

în Grupul ţintă 

- Realizarea unui clasament preliminar cu 

studenții admiși în Grupul țintă 

 

 

10:00-

14.00 

 

  

 

 

 

La sediul proiectului - 

Biblioteca Centrală 

UPB, corp A, sala P04 

Centralizarea şi afişarea rezultatelor 

preliminare 

14.00-

16.00 

Tabel cu selecţia 

preliminară pentru 

constituirea grupului 

ţintă 

- admis/respins 

Realizarea Procesului verbal aferent 

selecţiei preliminare 

Proces verbal aferent 

selecţiei preliminare a 

grupului ţintă 



 
 

 
 

6. 06.10.2015 Primirea eventualelor contestaţii 08:00-

14:00 

 La sediul proiectului - 

Biblioteca Centrală 

UPB, corp A, sala P04 

Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor, 

realizarea clasamentului final şi afişarea 

componenţei grupului ţintă 

14:00-

20.00 

Tabel cu componenţa 

finală  a grupului ţintă 

 

Realizarea Procesului verbal aferent 

selecţiei finale 

Proces verbal aferent 

selecţiei finale a 

grupului ţintă 

7. 07.10.2015 Împărțirea pe grupe a studenților declarați 

admiși și afișarea acestora; 

Realizarea și afișarea Orarului pentru 

desfășurarea cursului  „Știința informării și 

documentării în cultura digitală” 

Asistarea studenților în completarea 

Formularului de Grup țintă și a declarațiilor  

 

 

08:00-

18:00 

 

-Tabel cu repartizarea 

pe grupe a grupului 

țintă 

-Orarul de desfășurare 

a cursului și 

repartizarea pe săli 

-Formular de grup țintă 

completat 

La sediul proiectului - 

Biblioteca Centrală 

UPB, corp A, sala P04 

8, 08.10.2015 Asistarea studenților în completarea 

Formularului de Grup țintă și a declarațiilor 

 

08:00-

18.00 

 

Formular de grup țintă 

completat 

La sediul proiectului - 

Biblioteca Centrală 

UPB, corp A, sala P04 

9. 09.10.2015 Demararea cursului  „Știința informării și documentării în cultura digitală” 

 

 

      


