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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 

Conferinţa Parteneriate pentru calitatea în învăţământul superior 

Bucureşti, 2 octombrie 2012 

 

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 conferinţa cu tema Parteneriate pentru calitatea în învăţământul superior, eveniment derulat 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. 

 

Proiectul „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior” are ca obiectiv general 
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. 

Conferinţa va avea loc în Aula Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, în data 
11-12 octombrie 2012. În prima zi a evenimentului, domnul prof. univ. dr. Mihai KORKA va susţine o 
conferinţă de presă în intervalul 09.15-09.30. 

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesaţi www.quality.uaic.ro sau să adresaţi întrebări la 

e-mail quality@uaic.ro. 

Pentru informaţii despre Fondul Social European şi Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013, vă rugăm să accesaţi www.fseromania.ro.  

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Adresa: Bulevardul Carol  I, nr. 11, 700506, Iaşi 
Tel: 0232/201305, Fax: 0232/201710; 
e-mail: quality@uaic.ro 
Persoane de contact: prof. univ. dr. Luminiţa IACOB, 
purtător de cuvânt sau ec: Simona PÎNZARU  
Tel: 0232/201096  
e-mail: simona.chirilus@uaic.ro 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 
 
Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, 010374, 
Bucureşti 
Persoană de contact: prof. univ. dr. Roxana SÂRBU, 
Tel: 021/3191901 int. 142, 0728.88.46.56 
e-mail: sarburoxana@yahoo.com 
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