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INVESTEŞTE ÎN OAMENI!                                     
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 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" 
Titlu proiect: „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior” 
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/61959 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Iaşi, 15 septembrie 2011 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din 
Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca organizează în data de 16 septembrie un workshop cu tema Bune practici 
în managementul universitar. 
Activitatea se derulează în cadrul proiectului „Comunitate universitară pentru managementul 
calităţii în învăţământul superior”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, cu perioadă de implementare 
1.12.2010 - 31.11.2013. 

Obiectivul general al proiectului este crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi 
restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi 
sistemelor managementului calităţii totale (TQM), adecvate cerinţelor în schimbare ale 
stakeholderilor. 

Grupul ţintă al proiectului este format din persoane implicate în dezvoltarea politicilor în 
învăţământul superior; persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în 
învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, şefi de 
catedre, directori de departamente, şefi de compartimente etc.); experţi în evaluare şi acreditare din 
comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional; membri ai 
comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi (membri ai Senatelor universităţilor, ai 
Consiliilor facultăţilor); membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/ facultate; 
persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare (titularii de disciplina, tutorii de 
practica, tutori de programe); persoane implicate în dezvoltarea şi managementul calificărilor la 
nivel de universitate/ facultate; membri ai partenerilor sociali; studenţi. 
 
Persoană de contact: 
Nume prenume: Prof. univ. dr. Luminiţa Iacob 
Funcţia: Responsabil GL II, purtător de cuvânt 
Instituţia: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
E-mail: quality@uaic.ro 
Site-ul proiectului: www.quality.uaic.ro  


