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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
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” 
Titlul proiectului „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică” 
Contract POSDRU/86/1.2/S/60072 

 

INVITAȚIE  

 

de participare  la seminarul privind „Standarde de calitate referitoare la programele de 

masterat în administrație publică” 

 

22 – 23 martie 2012, 

 

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din Universitatea „Babeș-Bolyai” din 

Cluj Napoca, Departamentul Administrație Publică, vă invită să participați la seminarul de instruire 

privind „Standarde de calitate referitoare la programele de masterat în administrație 

publică” ce va avea loc în perioada 22 – 23 martie 2012, la sediul facultății, Str. Traian Moșoiu, nr. 

71, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

 

Evenimentul este organizat în cadrul activităţii nr. 7 „Realizarea, editarea și publicarea unui ghid 

privind managementul calității programelor de masterat în domeniul administrației publice și 

instruirea personalului implicat în dezvoltarea studiilor universitare în cadrul unui seminar privind 

noile standarde calitative”, din proiectul cu titlul „Creşterea calităţii programelor de masterat în 

administraţie publică”. 

 

La seminar sunt invitate să participe persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii 

universitare (programe de masterat în domeniul administrației publice), membri ai 

comisiilor/structurilor de conducere din universităţi sau facultăţi care oferă programe de masterat în 

domeniul administraţiei publice, cadre didactice (titular sau asociat) implicate în activități de 

monitorizare, evaluare și creștere a calității programelor universitare în administraţie publică 

(personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate). În 

cadrul seminarului se vor dezbate aspecte teoretice și practice legate de calitatea programelor de 

masterat în administrație publică.  

 

Persoanele care doresc să participe la eveniment sunt rugate să trimită la adresa 

masterat@apubb.ro sau să depună la sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale 

Comunicării, Str. Traian Moșoiu, nr. 71, Cluj-Napoca, secretariatul Programelor de Masterat 

(persoană contact Gergely Csilla), până la data de 15 martie 2012, ora 16.00, următoarele 

documente: 

- CV-ul actualizat; 

- documente prin care să facă dovada calității de persoane implicate în dezvoltarea programelor de 

studii universitare (programe de masterat în domeniul administrației publice) și/sau de membri ai 

comisiilor/structurilor de conducere din universităţi sau facultăţi care oferă programe de masterat în 

domeniul administraţiei publice și/sau cadre didactice (titular sau asociat) implicate în activități de 
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monitorizare, evaluare și creștere a calității programelor universitare în administraţie publică 

(personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate). 

În limita locurilor disponibile (maxim 15 persoane) și a respectării criteriilor de eligibilitate 

menționate mai jos, principiul de selecție este Primul venit, primul servit. 

 

Criterii de eligibilitate (grup țintă) 

Persoanele care doresc să participe trebuie să îndeplinească unul din criteriile următoare: 

• să fie cadru didactic (titular sau asociat) în cadrul unui program de studii universitare în 

domeniul administrației publice (titulari de cursuri ai programelor de masterat, colaboratori în 

regim de plata cu ora ai programelor de masterat, tutori ai studenților de la programele de 

masterat, cercetători implicați în activitățile/programele de cercetare ale studenților 

programelor de masterat); 

• să fie cadru didactic (titular sau asociat) implicat în activități de monitorizare, evaluare și 

creștere a calității programelor universitare în administraţie publică (personal implicat în 

dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate); 

 să fie membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi sau facultăţi care oferă 

programe de master în domeniul administraţiei publice. 

 

CV-urile și documentele prin care persoana face dovada respectării unuia dintre criteriile menționate 

mai sus trebuie transmise la adresa masterat@apubb.ro sau depuse la sediul Facultății de Științe 

Politice, Administrative și ale Comunicării, Str. Traian Moșoiu, nr. 71, Cluj-Napoca, secretariatul 

Programelor de Masterat (persoană contact Gergely Csilla) până la data de 15 martie ora 16.00 . 

 

Calendar: 

 8-15 martie ora 16:00 – trimiterea documentelor la adresa masterat@apubb.ro sau 

depunerea lor la sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Str. 

Traian Moșoiu, nr. 71, Cluj-Napoca, secretariatul Programelor de Masterat (persoană contact 

Gergely Csilla); 

 16 martie – anunţul persoanelor selectate să participe la seminar; 

 22 – 23 martie – desfăşurarea seminarului. 

 

Toate costurile de participare vor fi acoperite de către organizatori (transport, cazare, masă). 

 

Pentru alte detalii şi informaţii vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email 

hraboca@yahoo.com sau la numărul de telefon 0040-264-431-505, int. 6208.  

 
DETALII DESPRE PROIECT 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, 

Catedra de Administraţie Publică implementează proiectului cu titlul „Creşterea calităţii programelor 

de masterat în administraţie publică”.  

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin intermediul Programului 

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 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”.  
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Scopul proiectului constă în creşterea calităţii a patru programe de masterat în domeniul 

administraţiei publice conform nevoilor sectorului public, standardelor Cadrului Naţional al 

Calificărilor în Învăţământul Superior şi celor ale Uniunii Europene şi, implicit, creşterea calităţii 

administraţiei publice din România.  

 Partenerii din cadrul proiectului sunt Academia de Studii Economice Bucureşti, Catedra de 

Administraţie şi Management Public şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul 

de Administrarea Afacerilor.  

 

 

 

 

 

mailto:fondurieuropene@staff.ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

