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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

CONFERINŢA  

GUVERNARE INSTITUȚIONALĂ 

 

Luni, 22 februarie 2010, la Universitatea „Babeş-Bolyai”, are loc conferinţa cu titlul 
„Guvernare Instituțională”, organizată de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare împreună cu Centrul de 
Competență în Management Universitar din Cluj, coordonat de Universitatea ”Babeș-Bolyai”, 
în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Managementului Universitar”. 
 
Conferința va fi susținută de domnul Prof.univ.dr. Andrei Marga, rectorul Universității „Babeş-
Bolyai” din Cluj, care va prezenta audienței exemplul de bună practică al universității pe care 
o conduce. Evenimentul se bucură de prezenţa invitatului special, domnul Prof.univ.dr. 
Michael Shattock, fondatorul MBA în Managementul Învățământului Superior de la Institute 
of Education, University of London. 
 
Exemplul de bună practică pe care îl reprezintă Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, cel 
mai complex model cultural din punctul de vedere al dezvoltării internaționale și științifice din 
România, va fi prezentat unei audiențe formate din rectori și prorectori ai universităților 
românești. 
 
Proiectul “Îmbunătățirea Managementului Universitar” este unul dintre cele cinci proiecte 
strategice pentru învățământul superior derulate de CNCSIS, CNFIS si UEFISCSU și 
finanțate prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane. 
 
Proiectul strategic „Îmbunătățirea Managementului Universitar” a fost conceput  pentru a 

crea premisele unui învățământ relevant și receptiv la nevoile specifice ale economiei, prin 

dezvoltarea capitalului uman din universităţi. Astfel, se va constitui o comunitate de 

practicieni conectați între ei cu ajutorul unei platforme de cunoaştere şi comunicare, în 

mediul virtual, capabilă să asigure comunicarea și schimbul de experiență și bune practici 

între membrii acestei comunități. 

Pentru mai multe informații vizitați site-ul www.management-universitar.ro sau contactați: 
Maria Luiza Enaru 
Expert comunicare 
Tel: 0722.672.877 
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice 
Universitare (UEFISCSU) 
Bd. Schitu Magureanu 1, et.3 Sector 5, 050025, Bucuresti 
www.uefiscsu.ro si www.forhe.ro  
e-mail: presa.proiecte@uefiscsu.ro 

http://www.management-universitar.ro/
http://www.uefiscsu.ro/
http://www.forhe.ro/
mailto:presa.proiecte@uefiscsu.ro

