Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: “Dezvoltarea Invatamantului Superior bazat pe competente prin imbunatatirea calitatii si facilitarea accesului la programele
de studii din domeniile Stiinte Administrative si Juridice – Acronim: DISSAJ”
Număr de identificare contract: POSDRU/156/1.2/G/136421
Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

Titluri propuse pentru lucrările participanţilor la
competiţia studenţească din cadrul proiectului DISSAJ, cu tema:
„Zilele carierei. Calitate în formarea de competenţe, abilităţi şi calificări în domeniile Ştiinţe
Administrative şi Ştiinţe Juridice în parteneriatul inovativ public-privat”.

1. Facilitarea accesului absolvenţilor de la specializările MAE și MAAFAD pe piaţa muncii
din România
2. Dezvoltarea unei culturi organizaţionale în instituţiile publice şi întreprinderile publice
locale care să pună în valoare competenţele absolvenţilor de la specializările MAE și
MAAFAD
3. Adaptarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ ale ţărilor
Uniunii Europene, prin cultivarea abilităţilor de inovare și autoformare continuă
4. Adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii actuale în contextul evoluţiei mediului
administrativ
5. Creşterea gradului de comunicare între mediul universitar, masteranzi şi mediul public
6. Importanţa stagiilor de practică din organizaţiile publice sau private în formarea de
competenţe, abilităţi şi calificări pentru masteranzi
7. Absolventul de master MAE şi opţiunile sale de carieră
8. Absolventul de master MAAFAD şi opţiunile sale de carieră
9. Metode de creştere a adaptabilităţii şi mobilităţii pe piaţa muncii a masteranzilor
10. Modalităţi de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale pentru master
11. Indicatori de performanţă privind calitatea procesului de învăţământ pentru masteranzii din
domeniul Ştiinţe Administrative
12. Parteneriat şi dialog facultate - autorităţi locale – acțiuni în sprijinul masteranzilor din
domeniul Ştiinţe Administrative
13. Modalităţi de adaptare a curriculei de la masteratul MAE la cerinţele pieţei muncii
14. Modalităţi de adaptare a curriculei de la masteratul MAAFAD la cerinţele pieţei muncii
15. Rolul parteneriatului public-privat în dezvoltarea învăţământului superior
16. Modalităţi de dezvoltare profesională a masteranzilor
17. Viitorul tehnologiei IT în profesiile din domeniul Ştiinţelor Administrative
18. Analiză SWOT privind adaptarea învăţământului superior la cerinţele pieţei muncii
19. Aspecte privind tendinţe actuale în învăţământul superior bazat pe competenţe

20. Modalităţi de facilitare a dialogului studenţi – universitate – domeniul public sau privat
21. Calitatea educaţiei bazată pe competenţe din Domeniul Ştiinţe Administrative
22. Îmbunătăţirea calităţii şi obţinerea de performanţe în predare şi învăţare
23. Conceptul de dezvoltare durabilă și învățământul superior
24. Adaptarea activă a educaţiei din Domeniul Ştiinţe Administrative la cerinţele pieţei muncii
25. Metode inovative de predare- învăţare orientate pe masterand
26. Competenţe necesare pentru redactarea de documente specifice domeniului Ştiinţe
Administrative
27. Modalităţi de maximizare a şanselor de obţinere a calificării dorite în urma absolvirii
programului de studii master
28. Competenţe profesionale necesare accesului la un job în structurile Uniunii Europene
29. Modalităţi de creştere a gradului de angajabilitate pe piaţa muncii
30. Compatibilizarea ofertei educaţionale cu aşteptările studenţilor de la master şi ale
angajatorilor
31. Modalităţi de dobândire de către studenţi a competenţelor, deprinderilor şi abilităţilor
solicitate de angajatori
32. Limbajul specific în Administraţia Publică
33. Stimularea formării de abilităţi de inovare, comunicare, autoformare continuă, creativitate,
iniţiativă în rândul studenţilor
34. Creşterea calităţii în învăţământul superior din domeniul Ştiinţe Administrative – Master
prin schimb de bune practici între universitate, instituţii, mediul de afaceri
35. Modalități de atragere a masteranzilor de la specializările MAE și MAAFAD în
programe/activități care să le deschidă noi direcţii de acţiune şi să contribuie la creşterea
calităţii învăţământului superior românesc
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