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CONSTANTA, 24 februarie 2015
Universitatea Maritimă din Constanţa în calitate de Beneficiar al proiectului „Creşterea calităţii în
învăţământul superior de marină prin îmbunătăţirea programelor de studii conform convenţiei
internaţionale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu
amendamentele de la Manila, în vederea corelării competenţelor absolvenţilor cu nevoile angajatorilor
pieţei mondiale a muncii”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 anunţă realizarea obiectivului specific de Extindere
a oportunităţilor de învaţare şi promovare a inovării în învăţământul superior prin includerea de
soluţii/instrumente informatice în activităţile educaţionale:
Biblioteca electronică înfiinţată are 15 posturi de lucru şi se află la dispoziţia dvs în locaţia Bibliotecii
Universităţii Maritime din Constanţa, situată în cadrul Bibliotecii Judeţene Ioan N. Roman din Str
Mircea cel Bătrân, nr 104, Constanţa.
Pentru promovarea acestui nou instrument de documentare ştiinţifică şi bibliotecă electronică ce va facilita
accesul utilizatorilor la cele mai noi resurse informatice din domeniul maritim, Universitatea Maritimă din
Constanţa organizează în data de 27 februarie 2015 între orele 10.00 – 13.00 evenimentul “Porţi deschise
spre o documentare ştiinţifică modernă”. La eveniment sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi şi în mod
special elevi ai liceelor constănţene.
Conferinţa de presă ce va urma evenimentului se va desfăşura în data de 27 februarie 2015 ora 12.00 la
sediul Bibliotecii electronice a Universităţii Maritime din Constanţa, din Str Mircea cel Bătrân, nr 104,
Constanţa. În cadrul conferinţei vor fi abordate obiectivele generale şi specifice ale proiectului, beneficiile
grupului ţină, aspectele privind structura grupului ţintă, justificarea şi necesitatea proiectului, activităţile ce
se vor derula în proiect cu grupul ţintă.

Persoană de contact:
Conf Univ dr ing Nicoleta ACOMI, Manager de proiect, Universitatea Maritimă din Constanţa
Adresa: Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 104, Constanţa, 900663
E-mail: info@imc.ro
Web: http://stcw-training.cmu-edu.eu/
„Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

