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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MARKETING SI
AFACERI ECONOMICE INTERNATIONALE
CENTRUL DE STUDII SI MOBILITATI EUROPENE (CSME)
PLAN DE ACTIVITATE
pe anul 2009
Nr.crt
.
1

Denumire activitate

Perioada

Obiective/ finalizări

Responsabil-colectiv

Afilierea la reţele de cercetare europene
ESF- COST

aprilie 2008 mai 2012

- derularea programului de cercetare COST ISO 701
Comparative analysis of enterprise data: Industry
dynamics, Firm performance and Worker outcomes

2

Realizarea paginii web a CSME

Nov.2008Ian.2009

- construirea unei pagini web a Centrului CSME care să
conţină informaţii generale despre centru, despre
activitatea ştiinţifică, componenţa colectivelor de
cercetare, tematica cercetare, regulament, criterii de
acces, etc

Colectiv acceptat:
Conf.univ.dr. Barna Cristina –
reprezentant România în
Management Committee
Working groups members :
Prof.univ.dr. Epure Manuela
WG2
Conf.univ.dr. Olaru Silvia WG3
Conf.univ.dr. Baicu Claudia
WG3
Responsabil: conf.univ.dr.
Cristina Barna

3

Proiect intern de cercetare – Evaluarea gradului
de excelenţă privind satisfacţia beneficiarilor
serviciilor educaţionale oferite de USH

nov. 2008 –
sept.2009

-

identificarea, analiza şi interpretarea
interacţiunilor
dintre
variabilele
care
influenţează
satisfacţia
beneficiarilor
serviciilor educaţionale oferite de USH;
identificarea factorilor de influenţă pe
baza cărora se vor dezvolta instrumente de
determinare a intensităţii acţiunii acestora;

Asist.univ.drd. Rocsana Bucea
Manea Tonis
Asist.univ.drd. Radu Bucea
Manea Tonis
Colectiv A:

- prof. univ. dr. Manuela
Epure- coordonator proiect
- conf.univ. dr. Cristina Barna
- lect.univ. drd. Daniel Gârdan
- asist.univ. drd. Corina

Proiect
măsurarea gradului de satisfacţie a Simona Gudei
beneficiarilor serviciilor educaţionale oferite - asist.univ. drd. Petronela
Geangu
de USH pe un eşantion - pilot;
creşterea
vizibilităţii
USH
prin
implicarea comunităţii academice la evaluarea Colectiv B:
- prof. univ. dr. Elena Dovalinternă a calităţii.
coordonator proiect
- conf.univ.dr. Pomohaci
Cristian
- lect.univ. dr. Gica Cruceru
- lect.univ. drd. Nicoleta
Grideanu
- asist. univ. Oriana Doval

-

4

Program de marketing pentru CSME

Dec.2008

-

lansare
Ian.2009

-

antet, logo, slogan pt CSME
publicitate radio RRM, TVRM , Opinia
Naţională, email, fax
website CSME
pliant pe activităţi şi evenimente
mape de prezentare CSME

5

Infiinţarea şi operaţionalizarea Departamentului de
formare continuă în cadrul CSME

Sem I 2009

6

Elaborarea si depunerea de proiecte în competiţia
POS-DRU

Sem I 2009

descriere activitate
organigrama
propuneri de cursuri de scurta durata de
pregatire
- competiţia POSDRU cap.3.4 „Tineri Absolvenţi”

7

Identificarea de surse de finanţare naţionale şi
europene, pentru a depune proiecte în competiţii

permanent

-

8

Candidarea cu minim un proiect de cercetare în

Martie 2009

-

lista competiţiilor naţionale şi europene ,
ordonata în funcţie de termene limită, priorităţi
şi domenii
documentare în beneficiul exclusiv al
membrilor activi ai CSME
accesarea fondurilor de cercetare puse la

Prof.univ.dr. Epure Manuela
Conf.univ.dr. Madalina Militaru
+ 2 studenti din cadrul facultăţii
MAEI

Coordonator
Barbalata Ştefan
Coordonator
Barbalată Ştefan
+ colectiv cadre didactice si cel
puţin 2 masteranzi
conf.univ.dr. Cristina Barna
prof.univ.dr.Epure Manuela
conf. Barbalată Ştefan
Colectiv

Proiect
competiţiile CNCSIS, CNMP, ANCS

9

Organizarea unei manifestări ştiinţifice
internaţionale

dispoziţie de guvernul României

Mai 2009

-

10

Elaborarea documentaţiei şi criteriilor de acordare
a unui premiu de excelenţă al CSME si a
diplomelor de excelenţă în cercetare

Iun.2009

-

-

11

Traning-seminar de scurtă durată (2-3 zile) pe
teme de interes în cercetare

permanent

-

-

12

13

Crearea unei bazei de date ACCESS pentru
înregistrarea activităţii individuale de cercetare a
membrilor CSME

Oct. – Nov.
2009

Afiliere internaţională a CSME

Dec. 2009

-

-

dezbatere privind o temă de actualitate din
mediul de afaceri european
publicarea rezultatelor conferintei in format
electronic – CD cu ISBN
regulament de acordare a premiului
descrierea diplomei, medalie
recompensele asociate premiului (materiale sau
morale)
discutarea şi aprobarea regulamentului de către
Consiliul Ştiinţific al CSME
organizate în funcţie de interesul manifestat:
(ex. cum se elaborează un proiect de cercetare,
metode şi tehnici de accesare fonduri pt
cercetare, etc. )
grupe restrânse de participanţi
grupuri ţintă: cadre didactice, tineri doctoranzi,
masteranzi, studenţi, tineri absolvenţi etc.
finalizate cu certificat de participare- formular
tipizat şi aprobat de Consiliu Ştiinţific al CSME
baza de date creată pornind de la un formular
pre-formatat administrat electronic
baza de date este utila elaborării raportărilor
cerute de Departamentul de Management al
Cercetării, USH
includerea CSME în reţeaua de cercetare
ştiinţifică internaţională Global Development
Network

Prof. univ. dr. Manuela Epure
Conf.univ.dr. Barna Cristina
Conf.univ.dr. Gurgu Elena
Lect.univ.drd. Vasilescu
Ruxandra
Lect.univ.drd. Daniel Gârdan
Asist.univ.drd. Rocsana Manea
Bucea Tonis
Coordonator
Prof univ. dr. Manuela Epure
Director CSME,
Prorector cercetare
Senat USH

Coordonator
Barbălată Ştefan

Responsabil
Asistent univ.drd.Rocsana
Manea Toniş
Responsabil
Conf. univ. dr. Cristina Barna

Proiect

Director Centru de cercetare CMSE,
Prof.univ.dr. Manuela Epure

