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Comunicat de presă
Proiectul POSDRU Program masteral Evaluarea Dezvoltării Regionale ajuns la final
Cu ocazia Conferinței de presă, Facultatea de Studii Europene şi Facultatea de Business a Universităţii
Babeş Bolyai vor prezenta publicului și potenţialilor candidaţi principalul rezultat al proiectului, respectiv primul
program masteral din România al cărui curriculum a fost realizat în colaborare cu potenţialii angajatori şi
ulterior, testat prin pilotare de studenţi prin intermediul unui proiect finanţat prin POSDRU 2007-2013. Prin
intermediul acestui proiect a fost creat un program masteral prin care se urmărește atenuarea penuriei de specialişti
calificați în domeniul evaluării de programe, evaluării de politici publice, evaluării de proiecte, toate fiind
identificate ca abilităţi necesare creşterii gradului de absorbţie a asistentei financiare nerambursabile a UE pe
obiectivul Coeziune.
Ca principal element de noutate și inovație la nivel național, curricula programului masteral a fost în
prealabil testată prin intermediul unui program pilot de 5 luni la care au participat 60 de studenți. Cu ocazia
conferinței de presă, cei interesați vor putea afla informații, nu doar în legătură cu condiţiile de admitere,
competențele generale şi specifice oferite sau traseul de carieră pe care îl implică această calificare de evaluator al
dezvoltării/ evaluator de politici publice, ci și informații în legatură cu modul de implementare al proiectului,
respectiv probleme de natură diversă cu care ne-am confruntat și modul în care am reușit să le găsim soluții.
Conferința de presă va fi precedată de conferința finală (la care reprezentanții presei sunt, de asemenea,
invitați). În cadrul conferinței finale expunerile experților vor prezenta aspecte în legătură cu structura, obiectivele şi
oportunitatea modulelor de curs pentru un viitor traseu de carieră, structura curriculei și felul în care s-a ajuns la
respectiva formulă curriculară.

Conferința de presă va fi organizată în cadrul Facultăţii de Studii Europene (str. Em. de Martonne nr. 1,
Cluj-Napoca) etaj 1, Sala Schuman începând cu ora 18.00, conferința finală urmând a avea loc în aceeași locație în
intervalul orar 16.00-18.00).

