Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/86/1.2/S/63252
Titlul proiectului: „Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea competentelor informale”

Activitatea 4.4 Proiectarea programelor de dezvoltare a competenţelor transversale

Anunţ privind eliberarea diplomelor şi a subvenţiei
•
•
•
•
•
•

•
•

Înmânarea diplomelor şi a subvenţiilor este programată pentru data de 10 Mai, ora 10.30 (probabil în Aulă - dacă există modificări
veţi fi anunţaţi), cu condiţia ca până în data de 8 Mai toate dosarele să fie complete, conform metodologiei proiectului.
Studenţii care nu au completat Formularul de feedback de la finalul cursului, vor face acest lucru la sediul universităţii, sala 221.
Studenţii care nu au finalizat proiectele la finalul cursurilor sunt rugaţi să ia legătura cu formatorul şi să facă acest lucru până în data
de 7 Mai.
Vă aducem aminte că dosarul complet, Proiectul final şi Formularul de feedback sunt condiţii obligatorii pentru ca activitatea
dumneavoastră să fie finalizată şi să puteţi obţine diplomele/certificatele de absolvire şi subvenţia.
Ţinând seama de diverse probleme organizatorice, care ţin de parteneri şi de studenţii care nu au transmis toate documentele,
diplomele şi subvenţiile se vor acorda la finalul săptămânii 6-10 Mai 2013.
În ziua în care se acordă subvenţiile se vor completa şi semna 3 documente suplimentare înainte de festivitate (Contractul de studii,
Cererea de eliberare a subvenţiei şi Declaraţia de informare - documente solicitate conform procedurii de către Universitatea
Danubius din Galaţi, care este Beneficiarul contractului de finanţare), ceea ce înseamnă că toţi studenţii sunt rugaţi să ajungă la sediul
Universităţii Româno-Americane la ora 9.00.
Nu uitaţi să mai consultaţi informaţiile postate pe site la http://uni4-4.rau.ro/.
Echipa de proiect vă urează Paşte Fericit şi vacanţă plăcută în continuare!

