
   
 

 

 

 

   

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa Prioritara 6 - Educație și competențe .  

Obiective Specifice: O.S.6.7. - Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul  instituțiilor de 
învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; 

O.S.6.9. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul 

instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile; 
O.S.6.10. Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de 

învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI. 

Codul proiectului: POCU/379/6/21/124185 

Titlul proiectului:“ CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelență, Oportunitate!” 

Beneficiar:  Universitatea de Științe Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti  

Parteneri: Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca  

  Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia  

Cod SMIS 2014+:124185 

 

 

ANUNȚ  

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează, seminarul cu tema 

„Educația universitară – șansa pentru un viitor mai bun”, în data de 29.09.2020, 

începând cu ora 16,00, pe Platforma Microsoft Teams. Rolul seminarului este acela de 

informare și conștientizare a cadrelor didactice din licee, cu privire la importanța și 

necesitatea participării elevilor la activitățile de îmbunătățire a accesului la învățământul 

terțiar (vizite de informare și sesiuni de mentorat).   

Acțiunea se derulează în cadrul proiectului “CEO Antreprenor – Competitivitate, 

Excelență, Oportunitate!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 

379/6/21/124185, Activitatea: A4 - Implementarea de initiative inovative în vederea 

creșterii participării la învățământul superior prin implicarea studenților, cadrelor 

didactice și elevilor, 4.1. Subactivitatea 4.1. Organizarea și desfasurarea campaniei de 

conștientizare „Educația universitară – șansa pentru un viitor mai bun” în vederea 

cresterii ratei de participare la învățământul universitar. La seminar sunt invitate 

persoane de conducere și cadre didactice din licee. 

Proiectul va contribui la îmbunătățirea accesului și echității în învățământul 

universitar a studenților, în special a celor din categorii vulnerabile, prin creșterea 

atractivității ofertelor educaționale antreprenoriale din domeniile de specializare 

inteligentă bioeconomie și energie, mediu și schimbări climatice, prin îmbunătățirea 

competențelor personalului didactic și implementarea de pachete integrate – asistență 

educațională, financiară și antreprenorială. 



   
 

 

 

 

   

Pentru informații suplimentare și confirmări vă rugăm să vă adresați Doamnei 

Cenar Iuliana (cenar_iuliana@uab.ro), expert campanie conștientizare, sau 

secretariatului de proiect la adresa roxavkiss@yahoo.com. 
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