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Dragi studenţi

Având în vedere experienţa acumulată după prima luna de implementare a activităţii A.2.2
(prin care se face pilotarea curriculei programului masteral), am constatat că ar fi foarte utilă
introducerea în programul pilotarii/livrarii modulare a unui program de aplicare asistata a
instrumetelor de evaluare a curriculei pentru studenti de către experţii care predau fiecare modul
de curs. Acest program de consultanţă/consiliere pentru aplicarea asistata a instrumentelor de
evaluare este necesar pentru:
-

Realizarea de către studenţi a Referatelor- Chestionar aferente pilotarii/livrarii modulare
a fiecarui curs din cele 10 module testate,

-

Completarea chestionarului final necesar finalizarii cursului prin care se face pilotarea si
aplicarea instrumentelor de evaluare ale curriculei viitorului program masteral,

-

Discutarea cu studenţii a diverselor aspecte legate de conţinutul cursurilor pilotate, a
metodelor de predare şi a materialului didactic utilizat,

-

Consultanţa şi consiliere pentru orice alte probleme de aplicarea instrumentelor de
evaluare a curriculei programului masteral Evaluarea Dezvoltarii Regionale.

-

Participarea studenţilor la acest program de consultanţa/consiliere pentru aplicarea
asistata a instrumentelor de evaluare din cadru pilotarii celor 10 module Evaluarea
Dezvoltării Regionale este un serviciu pus la dispoziţia studenţilor pe care îl considerăm
foarte util indeplinirii obligatiilor dv in calitate de membrii ai grupului tinta din acest
proiect.
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-

Orarul de consultaţii pentru aplicarea asistata a instrumentelor de evaluare a curriculei îl
prezentăm mai jos. Pentru consultaţii vă rugăm să anunţaţi biroul de management al
proiectului cu 48 de ore in avans (telefon 0264593770, 0264405300 , int. 5340).

Curs: Economia dezvoltării
Conf. Univ. Dr. Mircea Maniu
Luni
14-16
Birou, Facultatea de Studii Europene, str. Emmnauel de Martonne, Nr. 1, Et. 2
E –mail : Mmaniu@euro.ubbcluj.ro

Curs: Etică în procesul de evaluare şi fundamentare a deciziei
Lect. Univ. Dr. Ioan Alin Nistor
Marţi
16-18
Cabinet 215, Facultatea de Business, str. Horea Nr. 7
E-mail: ioan.nistor@tbs.ubbcluj.ro

Curs: Metode cantitative de evaluare
Conf. Univ. Dr. Ioan Cristian Chifu
Miercuri
14-16
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Sala 211
Str. Horea, nr. 7, et. 2
E-mail: cristian.chifu@tbs.ubbcluj.ro
Curs: Marketing teritorial
Conf. Univ. Dr. Smaranda Cosma
Joi
14-16
Facultatea de Business, Sala 207
E-mail: smaranda.cosma@tbs.ubbcluj.ro

Director de proiect
Profesor Univ Dr Nicolae Păun
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