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Informații generale referitoare la finalizarea procesului de selecție și înscriere
Stimați candidați,
Aveți postată pe pagina principala a siteului www.rifse.uaic.ro lista finală a candidaților
care au fost incluși în grupul țintă al programului de formare E Universitaria care se va derula în
perioada august 2012- iunie 2013.
Vă rugăm să consultați cu atenție această listă și să ne semnalați, la adresele de email
cunoscute deja, eventualele inadvertențe.
Candidații înscriși pentru formare fără subvenție, au fost selectați conform criteriilor din
Regulamentul de selecție (care au cumulat indicatorii proiectului), avându-se astfel în vedere:
 trimiterea completă a documentelor din dosarul de înscriere (obținerea statusurilor dosar
în asteptare și dosar validat);
 opțiunea de formare pentru toate cele 3 module (exprimată în formularul online de
înscriere);
 criteriile rural/urban și prescolar/primar;
 ordinea înscrierii pe platformă
!!! TOTI CANDIDATII SUNT RUGAȚI SĂ-ȘI VERIFICE ADRESELE DE E-MAIL, UNDE VOR
REGĂSI USERNAME-UL ȘI PAROLA PENTRU ACCESUL PE PLATFORMA BLACKBOARD.
Vă rugăm să consultați și SPAM-ul din adresele Dumneavoastra, unde e posibil să ajungă email-ul respectiv!
În cazul în care nu veți primi nicio informație de acest tip în cursul zilei de mâine (până la orele
13.00), vă rugăm INSISTENT să contactați prin email pe responsabilul IT al proiectului, dl. ing.
Adrian Istrimschi (adrian.istrimschi@uaic.ro).
Componența grupelor de studiu va fi afișată pe website-ul proiectului, în cursul zilei de mâine,
luni-13.08.2012, pentru a putea respecta distribuția orară a activităților de formare.
Vă rugăm să consultați cu atenție documentele referitoare la ORARUL activității de formare
pentru Modulul I (TIC), precum și cel referitor la specificul activității de formare din cadrul acestui
modul.
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Vă mulțumim și vă dorim succes!
Echipa de selecție și înscriere pentru programul E-UNIVERSITARIA

