Investeşte în OAMENI!
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1. „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învaţămantul superior”
Titlul proiectului:
„Creşterea calităţii în învăţământul superior de marină prin îmbunatăţirea programelor de
studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manila, în vederea corelării
competențelor absolvenţilor cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”
Contract POSDRU/156/1.2/G/141534

CURSURI DE FORMARE/PERFECTIONARE
pentru grupul ţintă: studenţi

Universitatea Maritimă din Constanţa implementează proiectul „Creşterea calităţii în învăţământul superior de
marină prin îmbunatăţirea programelor de studii conform convenţiei internaţionale STCW (Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manila, în vederea corelării competențelor
absolvenţilor cu nevoile angajatorilor pieţei mondiale a muncii”. Proiectul se derulează pe o perioadă de un an şi va
primi o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 1.575.533,20 lei din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. O parte din această sumă este
destinată formării şi perfecţionării grupului ţintă ce va fi alcătuit din 210 studenţi/masternzi.
Cursurile de formare şi perfecţionare sunt elaborate de personal din cadrul Universităţii Maritime din Constanţa
conform amendamentelor de la Manila 2010 ale convenţiei internaţionale STCW. Studenţii/masteranzii grupului
ţintă trebuie să selecteze două dintre acestea.
1.
2.
3.
4.

ECDIS - Trecerea de la Hărţile de Hârtie la Hărţile Electronice;
Dezvoltarea capacitaţilor de leadership şi lucru în echipă;
Transportul naval şi sustenabilitatea mediului;
Operarea navelor.

Programele de instruire de care vor beneficia studenţii/masteranzii grupului ţintă sunt:
1 . Formare şi perfecţionare prin introducerea/extinderea utilizării TIC şi a soluţiei software dezvoltate în
activităţile de predare/învăţare;
2. Program de instruire în utilizarea serviciilor de documentaţie stiinţifică.

Expert in dezvoltarea si managementul calificarilor,
Conf Univ Dr Costel STANCA

Informaţii suplimentare: http://stcw-training.cmu-edu.eu
Universitatea Maritimă din Constanţa, Adresa: Str. Mircea cel Batran, Nr 104, Constanta, 900663
„Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

