
 

 

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 
 

A6. Participarea a 25 de cadre didactice (personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare) la 

un program de formare specific dezvoltării curriculare/adaptării/îmbunătăţirii programelor universitare 

02.09.2015 

CALENDAR  

privind desfăşurarea activităţii de selecţie a grupului ţintă din partea Partenrului naţional 1 – Universitatea din 

Bucureşti care va participa la cursul 

 „Inițiere și dezvoltare curriculară” 

 

Nr 

crt. 

Data Acţiune Interval 

orar 

Rezultat Obs. 

1 31.08-

15.09. 2015 

 Lansarea acţiunii de constituire a grupului 

ţintă care v-a participa la cursul „Iniţiere şi 

dezvoltare curriculară” prin transmiterea 

pe mail a documentului  „Scrisoare de 

informare A6” și primirea candidaturilor 

 Mesaje trimise/primite 

prin e-mail 

Mesaje primite prin e-

mail cu propunerile 

facultăţilor informate 

Pe site-ul proiectului 

www.eduforcompetence.

upb.ro  

2 16.09-

23.09.2015 

Derularea activităţii de completare a 

Cererii de înscriere în grupul ţintă și a 

Declarației de dublă finanțare 

10.00-

14.00 

-Cerere de înscriere în 

grupul ţintă 

-Declarație referitoare 

la dubla finanțare 

La sediul Partenerului – 

Facultatea de Litere, sala 

203, et. 2 

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


 
 

 
 

3 24.09-

29.09.2015 

 

Evaluarea documentelor primite de la 

candidați pe baza criteriilor stabilite 

Afişarea rezultatelor selecţiei şi realizarea 

procesului verbal 

10.00-

14.00 

Tabel cu rezultatele 

evaluării documentelor 

primite de la candidaţi 

La sediul Partenerului – 

Facultatea de Litere, sala 

203, et. 2 

4 

 

30.09.2015 

 

Primirea eventualelor contestații 10,00-

12.00 

 La sediul Partenerului – 

Facultatea de Litere, sala 

203, et. 2 

 Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor, 

realizarea clasamentului final şi afişarea 

componenţei grupului ţintă 

16.00-

18.00 

Tabel cu componenţa 

finală  a grupului ţintă 

 

Realizarea Procesului verbal aferent 

selecţiei finale 

Proces verbal aferent 

selecţiei finale a 

grupului ţintă 

 

 

                  

  

    


