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AGENDA  

Al 2-lea Eveniment de Diseminare - E2       8 Mai 2019   Locatie: Biblioteca Centrala UPB 

CON SOL IDA R EA E DU CA ȚIEI  Î N  M AN AG EM ENT ,  I NGI NE RI E Ș I  A NTR E PR E NOR IAT  PRI N RE S UR S E 

INTE RC ULTU RAL E SCL  –  S tudent  C ent re  Learn ing  (O2)  

 Secțiunea I-a – Deschiderea sesiunii 

9.30 - 10.00 Primirea invitaților, înregistrarea participanților  

10.00 – 10.20 

• Deschiderea evenimentului - key speakers din zona educației şi afaceri 

• Scopul evenimentului: Vizibilitate crescuta  a O2 în legătură cu potențialul ITC pentru învățarea virtuală și 

experiențele personalizate, predarea bazată pe probleme și cazurile de studiu din viața reală, care să cuprindă 

numeroase provocări dintr-o gamă largă de industrii 

• Prezentarea rezultatelor actuale ale proiectului „InoLearn 4 BEEs” 

10.20 – 11.20 
• Ilustrarea aplicată a rezultatelor proiectului sub forma seminarului” SISTEME INTEGRATE DE BUNĂ 

GUVERNANȚĂ: CALITATE, CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI EXCELENȚĂ” (partea I-a), 

11.20 – 11.40 Pauză de cafea 

 Secțiunea II-a – Sesiune de lucru 

11.40 – 12.40 

• Modalități pentru articularea și armonizarea cunoștințelor inovatoare prin captarea nevoilor și așteptărilor de la 

afaceri, industrie, și societatea civilă. 

• Ilustrarea aplicată a rezultatelor proiectului sub forma seminarului ”SISTEME INTEGRATE DE BUNĂ 

GUVERNANȚĂ: CALITATE, CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI EXCELENȚĂ” (partea II-a) 

12.40 – 13.00 
• Colectare de informație privind modalități de consolidare și îmbunătățire a procesului de învățământ universitar din 

domeniu - formular on-line completat pe telefoanele mobile inteligente (SMARTPHONE) ale participanților) 

13.00 – 14.00 Masa de prânz 

 Secțiunea III-a – Sesiune panel 

14.00 – 15.00 

• Împărtășirea experiențelor și cea mai bună colaborare între universități și industrie, în contextul educației BEE prin: 

Abordări pedagogice în dezvoltarea resurselor SCL-cheie în fazele antreprenoriale: recunoașterea oportunităților și 

fezabilitatea ideii, dezvoltarea modelului de afaceri, dezvoltarea de noi activități/ întreprinderi 

• Ateliere si aplicații interactive de modelare de procese organizaționale cu ajutorul aplicației Simple BPM: aplicarea 

conceptelor teoretice prezentate în cadrul seminarului ”SISTEME INTEGRATE DE BUNĂ GUVERNANȚĂ […]”. 

15.00 – 16.00 

• Dezbatere cu tema rolul învățământului superior in dezvoltarea de noi abilitați (New Skills Agenda) in conformitate cu 

nevoile Europene ca vector de accelerare la dobandirea şi modernizarea abilitatilor necesare in piata muncii, printr-

un feedback mai bun la nevoile specifice ale oamenilor şi pietei localei. 

16.00 – 16.45 

• Abordarea Uniunii Europene pentru o educație mai buna prin intermediul suportului oferit de Entrepreneurship 

Competence Framework, The European Digital Competences Framework from Citizen, şi European Framework for 

Digitally Competent Educational Organizations 

 Secțiunea IV-a – Sesiune de concluzii și încheiere 

16.45 – 17.00 

• Beneficiile setului de instrumente cu resurse interculturale ale SCL 

• Sugestii si propuneri privind consolidarea educației în management, inginerie și antreprenoriat 

• Colectare feedback general participanți 

 Încheierea evenimentului 

Pentru mai multe informații despre eveniment sau proiect va rugam accesați site-ul proiectului https://www.inolearn4bees.org, sau 

persoana de contact la adresa bogdan.fleaca@upb.ro,  ada.jelea@avantera.ro . 
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