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Obiectivu
ul general al proiectului POSDRU 136858: Îmbunnătăţirea caliităţii ofertelo
or educaţionaale in
invatamantul superiorr, pentru 6 prrograme de studii din dom
meniul Matem
matica/Inform
matica, prin aactiuni
a
calittatii procesulu
ui educationaal si adaptarii lui la exigenttele pietei mu
uncii.
inovatoarre destinate asigurarii
Acest pro
oiect a vizat, de asemeneaa, obiectivele
e Programul National de Reforme pen
ntru perioda 2007‐
2013, prin
n care se sprijjina interventtiile pentru re
edefinirea co ntinutului educatiei si form
marii profesio
onale,
imbunatatirea conditiilor de invataare, asigurare
ea calitatii in educatie si formare, o mai buna corelare a
u cerintele pie
etei muncii.
educatiei si formarii prrofesionale cu
In vederea atingerii Ob
biectivului gen
neral, au fost propuse si inndeplinite urm
matoarele Ob
biective speccifice:
•

OS
O 1‐Dezvoltarea profesion
nala a studen
ntilor prin creeşterea calitatii si relevanţţei programellor de
sttudii la cele 6 programe dee studii.
Acest obiectiv a fost realizat prin urmato
oarele activitaati:
‐ Realizarea a 4 studii şi 4 an
nalize corespunzatoare ceelor 6 program
me de studii în vederea corelării
ce
elor 6 curricule cu nevoile pieţei muncii si CNCIS.
– Calibrarea prin
p testare a solutiilor curriculare inovvative, ajustaate oferite dee cele 4 studii si 4
de invatare adaptate prrintr‐un proggram Pilot dee 10 worksh
nalize si a materialelor
m
hopuri
an
to
otalizand 80 de
d ore pentru
u 400 de studenti.
‐ Dezvoltarea de materiale de învăţare adaptate solutiilor so
oftware de iinvatare pen
ntru 6
programe de studii
s
(fisa disciplinei, cursu
uri in format electronic, laaboratoare intteractive etc.)

•

OS
O 2‐Extinderrea oportunittătilor de învvătare si infformare penttru 400 de sstudenti în ccadrul
prrogramelor de
d studii de liccentă / masteerat in Matem
matica/Inform
matica, prin:

‐

‐
‐

Proiectarea dezvoltarea, implementarea si mentenanta componentei sistemului
informatic/de tip platforma web destinata extinderii oportunitatilor de invatare pentru
studenti
Participare la un Targ Educational in Romania
Organizare eveniment “Zilele Carierei in Matematica si Informatica”.

•

OS 3‐Imbunătăţirea interacţiunii universităţii (profesori si studenti) cu mediul de afaceri in
domeniul prin:
‐ Crearea de retea virtuala: MATE‐INFO.NET prin identificarea actorilor relevanti din mediul
privat si semnarea a 20 acorduri de colaborare cu mediul privat. De asemenea, au fost
organizate 5 workshopuri pentru personalul din conducerea Universitatii, membri ai partenerii
sociali (din mediul privat) vizand crearea si colaborarea in retea cu mediul privat in domeniul
stiintelor exacte aplicate la necesarul de expertiza al potentialilor angajatori
‐ Proiectarea, dezvoltarea, implementarea si mentenanta unui sistem informatic de tip
platforma care poate fi accesata atat de catre studenti, cat si de catre reprezentanti ai
partenerilor din domeniul socio‐economic. http://mate‐info.univ‐ovidius.ro/aplicatii‐
informatice/. Aceasta platforma ofera studentii posibilitatea sa completeze online chestionare
de evaluare a continuturilor disciplinelor parcurse si a modalitatii in care le‐au fost prezentate
de catre cadrele didactice si de asemenea, sa se informeze cu privire la noutatile in domeniul lor
de studiu, sa acceseze baze de date, etc.

•

OS 4‐Imbunatatirea calitatii managementului universitar si a interactiunii cu mediul de afaceri
printr‐un program de perfectionare “MANAGEMENTUL PROGRAMELOR DE STUDII
UNIVERSITARE pentru 50 membri personal implicat in managementul calificarilor, membri
conducere, personal adaptare programe studii si 10 membrii ai partenerilor sociali constand in
10 workshopuri de 8 ore.

Ca urmare a indeplinirii celor 4 obiective specifice, indicatorii de succes sunt evidentiati in rezultatele
obtinute in cadrul proiectului si anume:
• 20 acorduri de colaborare semnate cu mediul privat
• 5 workshopuri pentru personalul din conducerea Universitatii si membrii ai partenerii sociali (din
mediul privat) organizate corespunzator
• Sistem informatic MATE‐INFO.NET de tip platforma realizat si implementat
• Programului de perfectionare MANAGEMENTUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE
pentru domeniile MATEMATICA si INFORMATICA elaborat si sustinut‐ 90 membri personal din
UOC si din 4 universitati sprijinite+10 membri ai partenerilor sociali in educatie recrutati si
instruiti
• Eveniment de tip Zilele Carierei Mate/Info de 3 zile organizat
• Participare la Targ Educational in Romania cu oferta ajustata pt cele 6 programe de studii
Matematică Informatică
• Continutul si modalitatea de prezentare a mai multor discipline de impact in cadrul fiecarui
program de studiu‐ adaptate si pilotate in cadrul workshop‐urilor pentru studenti.
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