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OBIECTIV GENERAL 

Extinderea oportunităților de 
învățare și promovarea inovării în 
învățământul superior prin extinderea 
utilizării TIC în activitățile de 
predare/învățare. 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Adaptarea/ îmbunătăţirea a 3 
programe universitare de studii şi 
dezvoltarea /adaptarea de curriculum 
universitar în domeniul: Inginerie 
energetică 

 Extinderea oportunităţilor de învăţare 
şi promovarea inovării în învăţământul 
superior 

 Creşterea capacităţii instituţiei de a 
furniza programe de studii mai bune, 
adaptate cerinţelor în schimbare ale 
pieţei muncii prin organizarea de 
sesiuni de instruire „Training for 
trainers”  

 Consolidarea implicării comunităţii de 

afaceri în sistemul de învăţământ     

 

 

GRUPUL ŢINTĂ 

 10 membri ai comisiilor de asigurare 
a calităţii la nivel de universitate 
/facultate 

 8 membri ai comisiilor / structurilor 
de conducere din univeristăţi 
/facultăţi 

 12 membri din personalul implicat în 
dezvoltarea programelor de studii 
universitare  

 210 studenţi din cadrul programelor 
universitare de licenţă și masterat în 
energetică 
                                                                                                                                      

                     

ACTIVITĂŢI 

A1. Management de proiect  

A2. Achiziții 

A3. Informare și publicitate pentru proiect 

A4. Organizarea unor sesiuni de instruire 
”Training for trainers” în domeniul 
dezvoltării programelor de studii, 
asigurarea calității în învățământul  
superior 

A5. Realizarea unei analize în vederea 
definirii programelor de studii și a unei 
mai bune corelări cu nevoile pieței muncii 
și ale sociatății bazate pe cunoaștere 

A6. Adaptarea programelor de 
studii și dezvoltarea/adaptarea 
curriculului universitar pentru corelarea 
cu nevoile pieței muncii 

A7. Extinderea utilizării TIC în 
activitățile de predare/învățare prin 
înființarea unui laborator didactic 

A8.Campanie de promovare a 
laboratorului didactic și ofertei 
educaționale adaptate la nevoile pieței 
muncii pentru domeniul Inginerie 
energetică 

A9. Participarea studenților la 
activități în cadrul laboratorului didactic 
înființat prin proiect 

A10. Înființarea a 3 comunități de 
practică pe domeniul Inginerie energetică 
– câte una pe fiecare program de studiu 

CREŞTEREA CALITĂŢII PROGRAMELOR 
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI 

MASTERAT ÎN ENERGETICĂ 
 

Valoarea eligibilă a proiectului:  
2.032.969,56 lei 
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