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Comunicat
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Studii Europene în
parteneriat cu Facultatea de Business are plăcerea să anunţe încheierea primului an din proiectul
„Program Masteral- Evaluarea Dezvoltării Regionale”, cu o durată de implementare de 24 luni.
Proiectul beneficiază de o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 1.745.159,50 lei din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 “Investeşte în Oameni”.
Proiectul este implementat de către Universitatea Babeş-Bolyai în parteneriat cu
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca şi Centrul de Studii Regionale al Academiei Ungare de
Ştiinţe.
Conform obiectivului general (dezvoltarea unui program masteral inovativ şi
interdisciplinar în domeniul evaluării dezvoltării regionale) la finalul primului an s-au reuşit
următoarele:
-

Identificarea nevoilor existente pe piaţa muncii la nivel regional în domeniul evaluării
dezvoltării regionale, în termeni de competenţe necesare şi competenţe disponibile pe
piaţă;

-

Identificarea programelor masterale din arii tematice similare sau apropiate de la
universităţile de referinţă din UE şi România, prin studierea ofertei de studii
masterale, a disciplinelor şi a syllabus-urilor aferente;

-

Dezvoltarea unei reţele între actorii relevanţi (universităţi, mediu de afaceri, autorităţi
publice implicate) în domeniu prin intermediul căreia a fost posibilă proiectarea şi
armonizarea unui set de competenţe necesare evaluării dezvoltării regionale;
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-

Programul masteral ca şi concept va fi testat prin intermediul livrării modulare a unui
curs post-universitar unui grup de 60 de studenţi masteranzi pe o perioada de 5 luni în
urma căruia vor fi eliberate certificate în vederea recunoaşterii modulelor parcurse şi
absolvite de către cursanţi. Participarea cursanţilor va fi stimulată prin intermediul a
30 de burse de studiu în valoare de 1000 RON lună acoperite din program.

În conceperea şi implementarea acestui proiect s-a avut în vedere faptul că “Evaluarea”
tinde să devină o componentă esenţială în procesul european de formulare şi implementare a
intervenţiilor publice. Abilităţile de evaluare asigură emiterea unor opinii independente asupra
relevanţei, eficienţei, eficacităţii, impactului, sustenabilităţii şi coerenţei documentelor strategice,
programelor şi proiectelor finanţate de Uniunea Europeană în vederea contribuirii la procesul de
luare a deciziilor privind priorităţile de finanţare, alocarea resurselor şi gestionarea intervenţiilor,
precum şi la creşterea responsabilizării factorilor implicaţi în derularea acestor intervenţii. În
felul acesta intenţionăm să contribuim la conturarea unui principiu important pentru modul de
folosire a resurselor financiare publice: “responsabilizarea”.
Detalii:
Program masteral – Evaluarea Dezvoltării Regionale
Facultatea de Studii Europene
str. Em de Martonne nr.1, et. 2, Cluj – Napoca
Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Nicolae Păun
Manager de proiect: Lucian Jora
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Email : jora.lucian@gmail.com
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