Investeşte în oameni!
Fondul Social European
Program cofinanțat 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: 1.2 „Învățământ superior de calitate”
Titlul proiectului: “MUŞATIN – Management Universitar Superior prin Aportul Tehnologiei INformației”
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/61916
Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca

COMUNICAT DE PRESĂ
Joi, 24 februarie, cu începere de la ora 12:30, va avea loc în sala 120, Bd.
Memorandumului nr.28, conferinţa de lansare a proiectului “MUŞATIN – Management
Universitar Superior prin Aportul Tehnologiei INformaţiei”, Contract POSDRU 86/1.2/S/61916,
având parteneri Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea “Ştefan cel Mare”
Suceava şi SC Net Brinel SA Cluj-Napoca.
Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii în învăţământul universitar prin
implementarea pe scară largă a tehnologiei informaţiei la nivelul proceselor educaţionale şi
administrative din cadrul celor doua universități partenere, în urma introducerii unui sistem
informatic integrat, deschis pentru dezvoltări ulterioare. De asemenea, o serie de obiective
specifice vor fi atinse prin implementarea proiectului: îmbunătăţirea managementului universitar
şi creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a furniza calificări superioare,
adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii; dezvoltarea şi implementarea instrumentelor
de asigurarea calităţii, cu precădere criterii, standarde specifice, indicatori de referinţă pentru
evaluarea specializărilor şi programelor de studii; dezvoltarea, îmbunătăţirea şi implementarea
sistemelor de evaluare a performanţelor studenţilor, precum şi a sistemelor de evaluare şi
monitorizare a activităţilor de predare, învăţare, management în învăţământul superior;
extinderea oportunităţilor de învăţare şi de promovare a inovării în învăţământul superior;
dezvoltarea şi implementarea instrumentelor software pentru îmbunătăţirea proceselor şi
activităţilor educaţionale; îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor de învăţământ
superior.
Grupul ţintă al proiectului este constituit din 15.000 studenţi, 44 de persoane implicate în
dezvoltarea programelor de studii superioare, 95 de membrii ai comisiilor de asigurare a calităţii
la nivel de universitate şi 95 de persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi
control în învăţământul superior, din cadrul Universitatii Tehnice din Cluj Napoca şi
Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava. Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 luni şi are o
valoare totala de de 20.940.410 lei. lei, din care finanţarea nerambursabila este de 18.787.997 le
De la ora 13:30 se va desfăşura în aceeaşi sală o conferinţă de presă susţinută de prof. dr. ing.
Radu Munteanu, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi managerul acestui proiect,
alături de directorii de proiect ai partenerilor, prof. dr. ing. Adrian Graur, rectorul Universităţii
“Ştefan cel Mare” Suceava şi ing. Marcel Borodi, preşedinte consiliului de Administraţie SC Net
Brinel SA Cluj-Napoca.
Deleted: ¶

Prof. dr. ing. Cătălin Popa,
Responsabil informare-publicitate şi relaţii publice în proiect POSDRU/86/1.2/S/61916
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Program
12:30

Cuvânt din partea conducerii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
Manager de proiect, rector, prof. dr. ing. Radu Munteanu

12:40

Prezentare Partener Principal – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Director de proiect, prof. dr. ing. Mircea Petrina

12:50

Prezentare Partener 1 – Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava
Parteneriatul activ în slujba unui management universitar superior
Director de proiect, partener 1, rector, prof. dr. ing. Adrian Graur

13:00

Prezentare Partener 2 – SC Net Brinel SA Cluj-Napoca
Director de proiect, partener 2, ing. Marcel Borodi

13:10

Principalele activităţi, grupul ţintă şi indicatorii proiectului
Coordonator local executiv, partener 1, prof. dr. ing. Marius Bulgaru

13:20

Aspecte organizatorice
Director de proiect, prof. dr. ing. Mircea Petrina

13:30

Conferinţă de presă
Manager proiect, rector, prof. dr. ing. Radu Munteanu

Director de proiect, prof. dr. ing. Mircea Petrina

