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Activități 
Termene / 

luni 
Responsabili 

Resurse 
financiare 

(lei)  

 

Orientarea spre excelența predării, cercetării și educației 

Continuarea programului de Master in Studii Europene permanent CSE 310000 

Continuarea programului de Master în Dezvoltare Regională permanent CSE 280000 

Derularea cursurilor de formare continuă acreditate CNFPA 
(Manager proiect, Formare de Formator, Evaluator proiecte / Expert 
accesare fonduri structurale) 

permanent CSE 15000 

Derularea cursurilor facultative Jean Monnet „Integrare 

economică europeană) cu eliberarea certificatelor Jean Monnet 
permanent CSE 13000 

Organizarea conferinței cu participare internațională EURINT 

2015 
mai CSE 40000 

Aplicarea a minim 2 proiecte de cercetare-dezvoltare din surse 

naționale și europene 
permanent CSE 30000 

Promovarea cercetării științifice studențești permanent CSE 2000 

Organizarea Sesiunii de comunicări științifice studențești in 
domeniul studiilor europene 

Mai  CSE  4000 

Organizarea concursului de eseuri „Visul meu european” ediția 
a VI 

Mai CSE 3000 

Promovarea Centrului și a programelor de educație și formare 
profesională în studii europene; 

permanent CSE 7000 

Inițierea unor acorduri de colaborare cu instituții publice și 
universități din țară și din străinătate  

Mai/iunie CSE 1000 

Continuarea activității de publicare în cadrul celor două reviste din 

portofoliul CSE (Eastern Journal of European Studies și CES Working 
Papers) și în cadrul colecției de excelență în studii europene  

permanent CSE 
8000 

Menținerea funcționării PAGINILOR WEB coordonate de CSE 

www.cse.uaic.ro / www.ejes.uaic.ro / www.ceswp.uaic.ro / 
www.cde.uaic.ro 

permanent CSE 2000 

Dotarea cu echipamente a Centrului; permanent CSE 9000 

Diversificarea programelor universitare în vederea satisfacerii noilor cerințe ale învățământului și 
adaptarea la standardele europene 

Continuarea sistemului de evaluare a cursurilor și profesorilor 
de către studenți 

Ianuarie CSE 1000 

http://www.cse.uaic.ro/
http://www.cse.uaic.ro/
http://www.ejes.uaic.ro/
http://www.ceswp.uaic.ro/
http://www.cde.uaic.ro/


Îmbunătățirea curriculei programelor de Master in Studii 

Europene și Dezvoltare Regională 

Ianuarie/ 

februarie 
CSE 1000 

Creșterea numărului de cursuri de formare continuă acreditate 
CNFPA  

permanent CSE 30000 

Creșterea gradului de corelare a programelor analitice 
Februarie/ 

martie 
CSE 1000 

Actualizarea suporturilor de curs pentru programul IFR 
Ianuarie/ 

februarie 
CSE 8000 

Întărirea programului de visiting-professor  
Ianuarie/ 

septembrie 
CSE 6000 

Promovarea științei și culturii în spiritul valorilor democrației, libertății academice și deschiderii spre 

integrare în comunitatea internațională, cu respectarea identității naționale 

Continuarea Programului Catedra Jean Monnet “L’economie et la 

politique de l’integration europeenne“  
permanent CSE 30000 

Continuarea activităților din cadrul Programului Jean Monnet 
„Centrul de Excelență în Studii Europene” 

permanent CSE 7000 

Continuarea activităților din cadrul Programului Jean Monnet 
AdPersonam 

Ianuarie- 
octombrie 

CSE 20000 

Continuarea activităților din cadrul Programului Jean Monnet 
Eapeal 

Ianuarie- 
octombrie 

CSE 40000 

Derularea altor acțiuni sub egida Jean Monnet 
februarie - 

iunie 
CSE 1000 

Integrarea CSE în Programul de Mobilități Erasmus / Socrates ianuarie CSE 1000 

Îmbunătățirea sistemului de organizare și de administrare a resurselor CSE, în acord cu principiile 

managementului calității totale (TQM), în vederea creșterii eficienței procesului didactic și de 
cercetare științifică  

Dotarea CDE cu periodice, cărți, studii apărute în edituri 
importante din România și din străinătate 

Ianuarie/ 

noiembrie 
CSE 

95000 

 

Creșterea accesărilor de către studenți a materialelor informative 
puse la dispoziție de Centrul de Documentare Europeană 

Ianuarie CSE 1000 
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