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ANUNȚ 

  

 Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar al proiectului 

POSDRU/156/1.2/G/142193, are plăcerea de a vă invita să participați la o sesiune de informare ce va 

fi organizată în cadrul proiectului „Extinderea oportunitatilor de dezvoltare a competențelor 

studenților în activități de informare și documentare”. 

Evenimentul va avea loc joi, 01 octombrie 2015, începând cu ora 13:00, în Amfiteatrul 

AN015 - clădirea Rectorat , în contextul festivității de deschidere a anului universitar 2015 – 2016 - 

Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice, adresându-se studenților din anul I, studii de licență. 

În cadrul acestui eveniment va avea loc o prezentare a proiectului și a oportunităților oferite 

studenților, prin participarea la activitățile propuse prin implementarea acestuia. Această acțiune 

vizează publicul tinţă - studenţi din anul I (potențial grup țintă) și se va desfăşura în cadrul activităţii 

A4. Dezvoltarea de curriculum, prin introducerea în cadrul programelor universitare de licență a 

cursurilor facultative de „Știința informării și documentării în cultura digitalǎ” și „Teoria și practica 

editării”.  

Studenții au posibilitatea să se înscrie în grupul țintă: 

Joi, 01.10.2015, orele 15:00 – 20:00 

Vineri, 02.10.2015, orele 08:00 – 20:00 

Sâmbătă, 03.10.2015, orele 10:00 – 14:00 

 la sediul proiectului: Biblioteca Centrală UPB, corp A, sala P04  

În cadrul procesului de selecție, se va ține cont de formarea a cel puțin unei grupe de minim 25 de 

studenți/domeniu de studiu, din cadrul unei facultăți. 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Extinderea oportunitatilor de dezvoltare a 

competentelor studentilor in activitati de informare si documentare”, puteți contacta echipa 

proiectului la: Biblioteca Centrală UPB, corp A, sala P04, tel: 021/402.90.80, email - 

eduforcompetence@upb.ro. 
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