
 

 

 

 

 

Constanța, 16 iulie 2019 

 
ORGANIZAREA CURSURILOR DE SPECIALIZARE POSTUNIVERSITARĂ  

ÎN CADRUL PROIECTULUI 
„ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ 

 

Universitatea „Ovidius” din Constanța, în calitate de Beneficiar, anunță organizarea Cursurilor 

de Specializare Postuniversitară derulate prin Programul integrat de dezvoltare a competențelor per-

sonalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar din cadrul proiectului „ProInfo 

– pregătirea resursei umane în Informatică“. 

Proiectul este cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în spri-

jinul angajabilității, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Cod apel: POCU/320/6/21/Operațiune 

compozită O.S. 6.7, 6.9. 6.10, Cod proiect: 122837. 

Obiectivul general al proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ vizează po-

tențarea oportunităților de dezvoltare a societății la nivel local și regional, în domeniul securității ciber-

netice, prin intermediul unei oferte educaționale actualizată și diversificată, dezvoltată în strânsă 

corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a 

tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, 

împreună, să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul 

terțiar, universitar și non-universitar tehnic.  

Potrivit obiectivului general și obiectivelor specifice înscrise în Cererea de finanțare, proiectul 

„ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ își propune îmbunătățirea nivelului de competențe 

pentru minim 50 de membri ai personalului didactic angajat al Universității „Ovidius“ din Constanța cu 

ajutorul a 3 cursuri de specializare postuniversitară, derulându-se în cadrul a 16 workshop-uri: 

1. Provocările revoluției digitale asupra curriculei și modalității de predare 

2. Dezvoltarea competențelor pe termen mediu și lung pentru piața muncii 4.0. 

3. Securitate cibernetică. 



 

În urma evaluării grupului țintă înscris la Cursurile de Specializare Postuniversitară, se vor selecta 

cei mai buni cursanți, interesați pentru a participa ulterior la activitatea de elaborare a programelor de 

studii adresate studenților și cursanților din cadrul colegiilor terțiare non-universitare.  

La finalizarea programului de formare, cadrele didactice participante vor elabora un proiect 

didactic aplicativ pornind de la cunoștințele dobândite și vor fi evaluate în baza acestui proiect în vederea 

certificării. Diploma de absolvire va recunoaște finalizarea cursurilor de specializare postuniversitară și 

dobândirea cunoștințelor specifice. 

 

Proiectul „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ este cofinaţat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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Biroul de presă al Universităţii „Ovidius” din Constanţa 
http://www.univ-ovidius.ro/ 


