Cursuri organizate
Cursurile derulate prin proiect sunt următoarele:

Despre proiect
Proiectul are ca obiectiv să dezvolte
abilităţile şi competenţele personalului din
întreprinderile private şi de stat din regiunea Oltenia,
prin organizarea de cursuri de pregătire pentru
managerii de pe diferite niveluri ierarhice, precum şi
pentru personalul din compartimentele cu profil
economic.

Grupuri ţintă
Grupurile ţintă ce pot participa la programul de
pregătire propus prin acest proiect sunt formate din:
• economiştii încadraţi în întreprinderile din regiunea
Oltenia, care doresc să se iniţieze sau perfecţioneze
în domeniul TIC sau în domeniul economicofinanciar;
• conducătorii compartimentelor funcţionale din
întreprinderi (financiar-contabilitate, resurse umane,
marketing, aprovizionare etc.);
• managerii din întreprinderi, care doresc să-şi
dezvolte cunoştinţele şi competenţele manageriale;
• persoanele cu studii superioare încadrate în
compartimentele cu profil economic din
întreprinderi, care doresc să se iniţieze sau
perfecţioneze în domeniul TIC sau economicofinanciar.

• Contabilitate financiară;
• Diagnosticul financiar al firmei;
• Metode statistice în gestiunea afacerilor;
• Planul de afaceri;
• Managementul firmei;
• Managementul proiectelor;
• Comerţ electronic.
Cursurile se vor desfăşura în regim de
învăţământ la distanţă, prin Internet (e-learning)
instruire TESYS, pentru a asigura un cadru şi un
program de pregătire cât mai flexibile pentru cursanţi,
pe o perioadă de 4 luni (iulie – octombrie). Evaluarea
cursanţilor se va efectua, de asemenea, prin
intermediul portalului de instruire.
În funcţie de nivelul de pregătire, cursanţii pot
opta să urmeze
unul sau mai multe cursuri de
perfecţionare.
La finalul programului de pregătire, cursanţii
care au promovat testele de evaluare vor primi câte un
certificat de absolvire pentru fiecare curs finalizat,
care va atesta abilităţile dobândite sau dezvoltate prin
proiect.

Acte necesare pentru înscriere
1. Formular individual de înregistrare (se procură de
la sala unde se efectuează înscrierea);
2. Contract de şcolarizare (se procură de la sala
unde se efectuează înscrierea);
3. Copie după documentele justificative
corespunzătoare ultimelor studii absolvite
4. Copie după certificatul de naştere;
5. Copie după certificatul de căsătorie;
6. Copie după B.I. / C.I.
7. Adeverinţă de la locul de muncă în care să se
precizeze compartimentul în care lucrează şi
funcţia deţinută;
8. Dosar mapă.
Se percepe o taxă de 150 EUR pentru
înscriere care acoperă cheltuielile aferente a
două cursuri de perfecţionare.

-

-

Înscrierea
Înscrierea cursanţilor se poate face la
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor, camera 351, zilnic între orele
10-13. Pentru grupuri mai mari de cursanţi, înscrierea
se poate face şi direct la sediul firmei solicitante.
Solicitarea poate fi făcută telefonic la numărul
0740240322,
sau
prin
e-mail
mmitrache2004@yahoo.com, persoană de contact
conf. univ. dr. Marius Mitrache.

-

Informaţii suplimentare la:
Universitatea din Craiova, Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor,
Catedra de Analiză, Statistică, Matematică,
sala 256;
Web Site:
http://stat257.central.ucv.ro/phare2007
Persoană de contact:
Lect. univ. dr. Daniel CIRCIUMARU
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CURSURI DE INSTRUIRE IN
DOMENIUL ECONOMIC A
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