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Proiect cofinan ţat din Fondul Social European prin Programul Opera ţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20 07 – 2013 

 

 
Axa prioritar ă 1 „Educa ţie şi formare profesional ă ini ţială de calitate în sprijinul cre şterii economice şi dezvolt ării societ ăţii bazate pe 
cunoa ştere” 
Domeniul major de interven ţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercet ării” 
Titlul proiectului: „Cre şterea atractivit ăţii, calit ăţii şi eficien ţei studiilor universitare de doctorat prin acordarea  de burse doctorale” 
Cod Contract: POSDRU/6/1.5./S/14 
Beneficiar: Universitatea din Craiova 

 

 
 

Proiect  
« Creşterea atractivităţii, calităţii şi eficienţei studiilor universitare 

de doctorat prin acordarea de burse doctorale » 
 

Contract POSDRU/6/1.5/S/14 
 

Universitatea din Craiova 
 
 

Activitatea nr. 6 “Introducerea unor sesiuni specifice cu tematica 
egalitate de gen, egalitate de şanse, nediscriminare, respectarea 

diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului”  
 

 
În cadrul proiectului desfăşurat de către Universitatea din Craiova, în 

cursul lunii Octombrie 2010, conform graficului de implementare a 
proiectului, va fi desfăşurată Activitatea nr. 6 - “Introducerea unor 
sesiuni specifice cu tematica egalitate de gen, egalitate de şanse, 
nediscriminare, respectarea diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia 
mediului” , sub coordonarea Prof. univ. dr. ing. Daniela Roşca. 

 
 Sesiunea specifică cu tematica egalitate de gen, egalitate de şanse, 

nediscriminare, respectarea diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia 
mediului, sesiune aferentă anului 3 de implementare a proiectului, va 
presupune un modul de 8 ore de curs în acest domeniu care va fi desfăşurat 
în data de  25 Octombrie 2010. 
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PROGRAMARE SESIUNEA SPECIFICĂ

„Egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea,
respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă şi protecţia

mediului"

„ alractivităţii, calităţii şi ejicienţei studiilor universitare de
doctorat prin aeordarea de burse doctorale

Contract nr. POSDRU/6/L5/S/14

Responsabil curs
Prof. univ. dr. ing. Daniela Roşca

Universitatea din Craiova
Octombrie 2010

Curs Data desfăşurării Ora de Locul de
destăşurare desfăşurare

Sesiunea specifică Luni, 10-14 Sala de Consiliu, 444
25.10.2010

Luni, 16-20
25.10.2010

Responsabil A6,
Prof. univ. dr. ing. Daniela Roşca

Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională iniţIală de caiitate în sprijinul creşterIi economice şi dezvoitării societăţii bazate pe
cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1 .5 „Programe doctoraie şi post-doctorale in sprijinui cercetării"
Titlul proiectuiui: „Creşterea atractivităţli, cailtăţii şi eficien(ei studiilor universitare de doctorat prin acordarea de burse doctorale"
Cod Contract: POSDRUI6II .5JS114
Beneficiar: Unlversitatea dIn Craiova


