invitaţie
Stimată Doamnă / Stimate Domn,

Vă invităm să participați la CONFERINȚA ‐ EVENIMENT DE LANSARE A CENTRULUI
INTERREGIONAL E‐UNIVERSITARIA care se desfăşoară în cadrul activităților
proiectului strategic Rețea interregională de formare în sistem e‐learning a
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, implementat de
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi partenerii săi, prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013.

Proiect cofinanțat din
Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007‐2013
Axa prioritară 1:
Educația şi formarea profesională
în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societății bazate pe
cunoaştere
Domeniul major de intervenție 1.3:
Dezvoltarea resurselor umane din
educație şi formare profesională
Titlul proiectului:
Rețea interregională de formare în
sistem e‐learning a cadrelor
didactice din învățământul
preuniversitar

Evenimentul va avea loc în data de 28 IANUARIE 2012 începând cu orele 09:30, la
sediul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, str. Alexandru Lăpuşneanu,
corpul R, Sala de Conferințe 502, etaj V.
La eveniment vor participa membri ai conducerii Universității, reprezentanți ai
instituțiilor partenere din cadrul proiectului ‐ experții formatori, persoane din
grupul țintă (educatori, învățători, institutori), membrii echipei de
implementare a proiectului şi alți stakeholderi.
Pe parcursul derulării evenimentului, se vor prezenta principalele rezultate ale
proiectului la jumătatea perioadei de implementare, va fi prezentat şi
inaugurat Centrul interregional precum şi structura ofertei de formare a
acestuia, în program fiind inclusă şi o sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru
membrii grupului țintă.
Mai multe informații despre derularea evenimentului puteti regăsi în programul
detaliat ataşat acestei invitații, precum şi pe website‐ul proiectului,
www.rifse.uaic.ro. Vă rugam să confirmați participarea la eveniment la adresa
constantin.halangescu@uaic.ro sau prin fax la numărul 0232201790.

Manager proiect,
Prof. univ. dr. Teodor COZMA

Cod Contract:
POSDRU/87/1.3/S/51391

www.rifse.uaic.ro

PARTENERI

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea din Oradea
Inspectoratul Şcolar Județean Iaşi
Inspectoratul Şcolar Județean Neamț

agenda

28 ianuarie 2012

Conferinţa-eveniment de lansare a CENTRULUI INTERREGIONAL E-UNIVERSITARIA

09:30 – 10:30
ÎNREGISTRARE PARTICIPANȚI ŞI INVITAȚI
Locație: Foaier Sala de Conferințe 502, corpul R al Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, etaj V

Proiect cofinanțat din
Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐
2013

Axa prioritară 1:
Educația şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societății bazate pe
cunoaştere

Domeniul major de intervenție 1.3:
Dezvoltarea resurselor umane din
educație şi formare profesională

Titlul proiectului:
Rețea interregională de formare în
sistem e‐learning a cadrelor
didactice din învățământul
preuniversitar

Cod Contract:
POSDRU/87/1.3/S/51391

10:30 – 12:45
EVENIMENT LANSARE
Locație: Sala de Conferințe 502, corpul R al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, etaj V
• Deschiderea conferinței – Prof. univ. dr. Teodor COZMA, manager proiect
• Alocuțiuni din partea invitaților
• Prezentarea proiectului şi a principalelor rezultate la jumătatea perioadei
de implementare – Lect. univ. dr. Georgeta DIAC, asistent manager
• Prezentarea Centrului Interregional E‐UNIVERSITARIA (statut, structură,
misiune, oportunități) – Lect. univ. dr. Florin FRUMOS, responsabil
comunicare parteneri
• Prezentarea ofertei de formare: programul acreditat E‐UNIVERSITARIA –
Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ, responsabil activități formare şi evaluare
• Sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru membrii din grupul țintă prezenți
la eveniment – in funcție de natura întrebărilor (adminsitrative, tehnice,
juridice, privind activitățile de formare şi evaluare în cadrul sesiunilor de
formare) membrii echipei de implemntare vor oferi răspunsurile adecvate.
12:45 – 14:00
PAUZĂ DE MASĂ
Locație: Foaier Sala de Conferințe 502, corpul R al Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, etaj V
14:00 – 14:30
VIZITA LA SEDIUL ADMINISTRATIV AL CENTRULUI
Locație: Piața Națiunilor, lângă Universitea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa”
din Iaşi
www.rifse.uaic.ro

PARTENERI

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
Universitatea din Oradea
Inspectoratul Şcolar Județean Iaşi
Inspectoratul Şcolar Județean Neamț

LOCALIZARE Corpurile D şi R ale Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi a sediului administrativ al CENTRULUI INTERREGIONAL E‐UNIVERSITARIA

Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Corpul D / sediul DPPD

Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Corpul R

Sediul administrativ al
CENTRULUI INTERREGIONAL
E‐UNIVERSITARIA
(în fața Universității de Medicină
şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi)

