FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CURSURI
Titlul proiectului:
„Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea competentelor informale”

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ

Completarea formularului de înscriere şi transmiterea acestuia către Universitatea RomânoAmericană echivalează cu exprimarea opţiunii pentru parcurgerea modulului/modulelor de
curs pe care le alegeţi
(vă rugăm să bifaţi una sau mai multe dintre căsuţele de mai jos)





Comunicare şi leadership
Lucru în echipă şi dezvoltare personală
Iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri în contextul economiei globale
Tehnici moderne de marketing şi vânzări în mediul virtual

I. Date despre participant
Numele: ..............................................
Facultatea: .........................................
Telefon: ..............................................

Prenumle: ...........................................................
Specializarea: ....................................................
E-mail: ...............................................................

II. Vă rugăm să completaţi cât mai detaliat răspunsurile la întrebările referitoare la
cursuri, deoarece ele au menirea de a ajuta atât la adaptarea programul de instruire în
funcţie de nevoile şi aşteptările dumneavoastră, cât şi la corectarea eventualelor
deficienţe pentru viitoarele sesiuni de formare:
1. Aţi mai participat, până în prezent, la un curs pentru dezvoltarea competenţelor
transversale? (vă rugăm să bifaţi)
 DA
 NU
2. Vă rugăm să apreciaţi nivelul cunoştinţelor/aptitudinilor dumneavoastră pe o scară de
la 1 la 5, unde 1 = minim, 5 = maxim, referitor la tematica de curs pentru care v-aţi
exprimat opţiunea:





Comunicare şi leadership
Lucru în echipă şi dezvoltare personală
Iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri în contextul economiei globale
Tehnici moderne de marketing şi vânzări în mediul virtual

Participarea la aceste cursuri este gratuită!

3. Ce anume doriţi să aflaţi participând la curs (care sunt aşteptările dumneavoastră)?

4. Vă rugăm să precizaţi la ce nivel planificarea activităţilor din cadrul cursurilor este
corelată cu programul dumneavoastră (bifaţi una dintre opţiuni):
 La un nivel ridicat
 La un nivel acceptabil
 La un nivel scăzut
5. Cum preconizaţi să valorificaţi cunoştinţele pe care le veţi dobândi în cadrul acestei
instruiri?

Vă mulţumim pentru completarea formularului şi pentru participarea la cursuri!

Participarea la aceste cursuri este gratuită!

