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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru 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 intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”
Contract POSDRU/86/1.2/S/60072

Anunț
01.12.2011

Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Administrație și Management Public,
Departamentul de Administrație și Management Public, organizează sesiuni de instruire în utilizarea
unor programe de prelucrare statistică a datelor, realizarea prezentărilor și în utilizarea
bibliotecii virtuale.
Sesiunile de instruire se desfășoară în cadrul Activității nr. 10 Dezvoltarea şi implementarea
soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale din
proiectul Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică și au ca scop îmbunătățirea
competențelor de utilizare a programelor de prelucrare statistică a datelor pe care studenții programelor
de licență și masterat în domeniul administrației publice le utilizează la realizarea lucrărilor de cercetare.
De asemenea, sesiunile de instruire vizează îmbunătățirea competențelor de prezentare a lucrărilor și
facilitarea utilizării bibliotecii virtuale create prin proiect.
Cursul este gratuit și este susținut financiar din bugetul proiectului. Parcurgerea integrală a
sesiunilor de instruire se finalizează cu Atestat de participare.
Criterii de eligibilitate: Studenți ai programelor de licență (anul I-III) și masterat (anul I-II) în
domeniul administrației publice. Principiul care va fi urmat în activitatea de selecție a studenților
interesați (și care îndeplinesc criteriul menționat) este ”primul venit – primul servit”.
Dosarul de candidatură se depune la secretariatul Departamentului de Administrație și Management
Publică și va cuprinde următoarele documente:





Formularul individual de înregistrare în grupul țintă completat;
Declarația de consimțământ completată;
Copie după cartea de identitate;
Adeverință de student (se obține de la secretariatul facultății).

Calendar
Licență:
 7 decembrie 2011 – 30 ianuarie 2012 – depunerea dosarului;
 februarie 2012 – decembrie 2012 – derularea instruirii pentru primele patru module;
 octombrie 2012 - decembrie 2012 – derularea instruirii, modulul 5.
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Masterat:
 7 – 21 decembrie 2011 – depunerea dosarului;
 decembrie 2011 – decembrie 2012 – derularea instruirii pentru primele patru module;
 octombrie 2012 - decembrie 2012 – derularea instruirii, modulul 5.

Grup țintă: min. 34 masteranzi anul I,
min. 116 studenți anul I, ciclul licență
Total: min.150 persoane
Număr persoane într-o grupă: max. 20, Număr
grupe: min. 8

NR.MODUL
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5

DENUMIRE MODUL
SPSS nivel începător
SPSS nivel avansat
PPT nivel începător
PPT nivel avansat
biblioteca virtuală

Metoda de selecție: ”primul venit primul servit”
Participările la training se vor face conform programărilor din lista de prezenţă.
Studenții care doresc să participe la eveniment și care sunt deja înregistrați în grupul țintă1 al proiectului
sunt rugați să trimită la adresa masterat@apubb.ro sau să depună la Secretariatul programelor de
masterat, situat la parter sediului Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de pe str.
G-ral. Traian Moșoiu, nr 71 până la data de 2 mai 2012, ora 16.00, o scurtă descriere (abstract,
aproximativ o pagină) a lucrării pe care o vor prezenta în cadrul conferinţei. Tema lucrării trebuie să
aibă legătură cu titlul conferinţei (Competenţe, abilităţi şi calificări în administraţia publică). Abstractul
trebuie să facă referire în mod obligatoriu la ipoteza de lucru de la care se pornește, metodologia folosită
pentru demonstrarea ipotezei și rezultatele estimate/obținute).
Informații suplimentare puteți obține la Secretariatul Departamentului de Administrație Publică situat în
Clădirea N. Iorga, sala 9109 din Calea Șerban Vodă 22-24, Sector 4, București sau la telefon
+40.21.335.46.53 int. 107. Dosarul de candidatură se poate depune și la Secretariatul Facultății de
Administrație și Management Public, de luni până joi între orele 10:00 – 13:00. Calendarul de instruire
este postat pe site-urile Facultății de Administrație și Management Public www.amp.ase.ro și al
Departamentului de Administrație și Management Public www.camp.ase.ro din cadrul Academiei de Studii
Economice din București.

Cei care nu sunt încă înscriși în grupul țintă al proiectului, vor completa o declarație pe propria
răspundere prin care se angajază ca până la finalizarea proiectului să urmeze sesiunile de instruire
organizate în cadrul Activității 10.
1
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