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 învăţământul superior”
Proiect POSDRU/156/1.2/G/141534

COMUNICAT DE PRESĂ – Închiderea Proiectului POSDRU/156/1.2/G/141534
implementat de Universitatea Maritimă din Constanţa
Pe data de 11 Septembrie 2015, la ora 11.00, în Sala de conferinţe a Universităţii Maritime din Constanţa, E709, se
va desfăşura Conferinţa oficială de închidere a 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”.
Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice
şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.607.686,94 lei, din care 1.575.533,20 lei asistenţă financiară nerambursabilă
şi 32.153,74 contribuţia Universităţii Maritime din Constanţa.
La final de proiect Universitatea Maritimă din Constanţa în calitate de unic beneficiar anunţă că şi-a îndeplinit toate
obiectivele asumate şi vă invită să luaţi parte la Conferinţa de închidere unde vor fi detaliate rezultatele obţinute.
Extras din rezultate:
•
•
•
•
•
•
•

îmbunătăţirea şi elaborarea de materiale didactice pentru patru programe de curriculum universitar,
asigurându-se corelarea cu cerinţele internaţionale specificate în amendamentele de la Manila ale STCW
(Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers);
furnizarea programelor îmbunătăţite unui grup ţintă alcătuit din 225 studenţi, contribuind la creşterea
competitivităţii pe piaţa muncii;
elaborarea unei platforme software de monitorizare a activităţii educaţionale a studenţilor, realizându-se
astfel promovarea inovării în învăţământul superior;
înfiinţarea unei biblioteci electronice cu 15 posturi de lucru cu acces la baze de date maritime internaţionale,
facilitând accesul studenţilor la materiale didactice şi extinderea oportunităţilor de învăţare;
participarea unui grup ţintă alcătuit din 13 cadre didactice implicate în dezvoltarea programelor de studii
universitare, la un program de formare şi perfecţionare;
creşterea accesului la învăţământul superior prin invitarea elevilor din liceele constănţene la evenimentul
“Porţi deschise spre o documentare ştiinţifică modernă”;
participarea a 46 studenţi din grupul ţintă la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor, evaluând astfel
eficienţa programelor de instruire derulate în cadrul proiectului.

Evenimentul este deschis tuturor celor interesaţi: reprezentanţi ai firmelor de crewing, ai presei, participanţi în calitate
de grup ţintă al proiectului, dar şi elevi ai liceelor interesaţi de domeniul maritim.
Conferinţa va avea loc la sediul Universităţii Maritime din Constanţa, Str. Mircea cel Batran, nr. 104, şi va fi urmată
de o conferinţă de presă.
Constanţa, 7 Septembrie 2015
Persoană de contact: Conf Univ Dr Nicoleta ACOMI, Manager de proiect
Universitatea Maritimă din Constanţa, Str. Mircea cel Batran, Nr 104, Constanta, 900663
Email: info@imc.ro
Web: http://stcw-training.cmu-edu.eu
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

