
 

 

Agenda 

Sesiune de formare modul ”Servicii și suport pentru studenți” 

Vineri 16.09.2011 

Sala Mica a Senatului Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Pta Victoriei Nr 2, Timișoara 

Traineri: Dr.ing. Diana Andone, Prof.dr.ing. Nicolae Muntean, Prof.dr.ing. Daniel Grecea, Prof.dr.ing. Aurel 

Gontean, Prof.dr.ing. Daniel Vizman,  Conf.dr.ing. Nicolae Crainic 

 

9:00 – 9:40 

 
 
 
 

Introducere modul, scop, obiective, structură,  Descriere teme si activitate online 
(cv.upt.ro), Planificarea proiectului 
 

9:40 – 10:30 Servicii & Suport pentru candidați  

 

10:30 – 11:15 Suport academic pentru studenți  

 

11:15 – 11:45 Pauză de cafea 

11:45 – 12:30 Planificarea şi orientarea în carieră 

 

12:30 – 13:15 
Servicii de consultanță si suport  

 

13:15 – 14:15 Prânz  

14:15 – 15:00 
Relații cu studenții, taxe și finanțări 

 

15:00 – 15:40 Studenţii străini / internaționali 

 

15:40 – 16:00 Pauză de cafea 

16:00 – 16:30 Comunitate studențească, angajament social, cultură, sport 

 

16:30 – 17:00 
Alumni 

 

  17:00 – 18:00 Prezentari, proiecte, discuții  

 

Joi 15.09.2011 

19:00 – 21:00 

Cină Joi 15.09.2011 19:00 – 21:00 

 

 

 

 

 



 

 

Obiectiv 

Obiectivul principal  al modulului este de a incuraja participarea studenților la toate activitățile 

universității, de a identifica metode si idei pentru ca interactiunea studentilor cu universitatea sa fie 

efectivă, eficientă si benefică. Scopul principal este de a transfera cunoaşterea şi expertiza diverselor 

metode de servicii si suport pentru studenți si integrarea lor in activități curente dinainte, din timpul si 

după perioada de studenție. 

Durata de desfasurare / Metoda de livrare  

Sesiune de training faţă în faţă cu durata de o zi la începutul modulului (8 ore), 4 ore de activităţi 

online sincronizate, 14 ore de muncă individuală, studiu de caz durata de 4 ore  – 30 de ore în total. În 

timpul întâlnirii faţă în faţă, fiecărui capitol îi este alocată o oră (20 minute de teorie, urmate de 

exemple de bună practică. Activitatea va fi sustinuta de un suport online constant furnizat pe platforma 

dezvoltată în cadrul proiectuui http://learning.management-universitar.ro precum și in cadrul 

Campusului Virtual al UPT www.cv.upt.ro . 

Fiecare participant trebuie să găsească o zonă de interes şi să dezvolte un studiu de caz pe acea zonă. 

Dezvoltarea unei arhive online a studiilor de caz disponibile pentru participantii existenţi şi viitori. 

Modalitati de evaluare 

Fiecare participant va desfășura activități online si o activitate finala de tip studiu de caz. Aceste 

activități vor consta în evaluarea finală. 

Costuri 

Toate costurile legate de aceasta sesiune de training vor fi suportate de Unitatea Executivă pentru 

Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării prin proiectul „Îmbunătățirea 

Managementului Universitar”, finanțat din Fondul Social European (www.management-

universitar.ro). 

Înscrieri  

Pentru înscrieri și informații vă rugăm să contactați Adriana Rotar (UEFISCDI) la 

adriana.rotar@uefiscdi.ro  și Tatiana Ternauciuc la tatiana@cm.upt.ro.  
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