Academia de Studii Economice din Bucureşti

Beneficii
•

Echipă de profesioniș ti cu
experiență în domeniul formării
inițiale ș i continue a cadrelor
didactice;

•

Locuri bugetate (5 locuri);

•

Spații de învățământ moderne
dotate cu mijloace multimedia;

Master profesional
complementar

Economia
şi conducerea
organizaŃiilor
educaŃionale
Investeș ti pasiune,
creezi valoare!

•

Acces la resurse
informaționale actuale prin intermediul bibliotecii (fond de
carte în format clasic, digital ș i
baze de date);

•

Curriculum adaptat la cerinŃele
pieŃei educaŃionale;

•

Practică de specialitate în
instituții cu specific
educațional;

•

Facultatea de Economie
Departamentul pentru Pregă
ătirea Personalului
Didactic

Echilibru între teorie şi practică;

Contact
Academia de Studii Economice din
Bucureşti

Sediu D.P.P.D.: Str. Mihail Moxa, nr. 5-7

Admitere 2013

Telefon/fax:
Secretariat Facultatea de Economie: 021/319.19.00, interior 106
Secretariat D.P.P.D.: 021/319.19.00, interior 130
E-mail: perfectionare_ase@yahoo.com, office@dppd.ase.ro

www.ase.ro

Echipa

Cui se adresează?
Numă
ăr de locuri: 50 de locuri dintre care 5 locuri finan-

PrecondiŃii de acces: diplomă de licență

•
•
•

Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar care doresc să se
perfecŃioneze în domeniul managementului educaŃional în
vederea ocupării unei funcŃii de conducere/îndrumare/control în
învăŃământul preuniversitar;
Cadre didactice din învățământul universitar care doresc să se
perfecŃioneze în domeniul managementului educaŃional în
vederea ocupării unei funcŃii de conducere în învăŃământul
universitar;
Absolvenți ai învățământului universitar (cu diplomă de licență)
care doresc să se formeze în domeniul managementului
educaŃional în vederea ocupării unei funcŃii de conducere/
îndrumare/control într-o organizație educțională

ţate de la bugetul de stat
Taxa: 5000 lei/an universitar plătibili în 4 tranşe conform
graficului ASE
Perioada de înscriere:
27-28 iulie, orele 9.00 - 16.30
29 iulie, orele 9.00 - 16.00
Sala: 2116 (Clădirea din str. Dorobanți, etj.1)
Pentru informații suplimentare consultați site-urile:
www.ase.ro

și

www.dppd.ase.ro

Curriculum de formare
•
•
•

Ce competențțe vor fi formate?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alocarea eficientă a resurselor (materiale, informaŃionale, de timp,
umane) disponibile în organizaŃia educațională;
Managementul organizaŃiilor
universitar și educația adulților);

educaționale

(preuniversitar,

Dezvoltarea de parteneriate educaŃionale, în conformitate cu
cererea de educaŃie identificată la nivelul comunităŃii;
Promovarea educației în context nonformal și valorificarea
elementelor de educație informală;
Proiecatarea, implementarea şi evaluarea
educaŃionale; îmbunătăŃirea mediului educaŃional;

•
•
•
•
•
•

Economia, administrarea şi conducerea organizațiilor
educaționale;
Ș coala și dezvoltarea comunitară;

Specialiști în domeniul științelor
educației, managementului,
economiei și finanțelor

Managementul sistemelor informatice în organizațiile
educaționale;
Resursele umane în organizația educațională;
Management financiar în educație;
Managementul proiectelor educaŃionale;
Economie socială şi antreprenoriat educaŃional;
Metode şi tehnici de cercetare;
Practică de specialitate.

programelor

Realizarea unor cercetări educaŃionale şi valorificarea rezultatelor
în practica profesională;
Dezvoltarea continuă a organizaŃiei educaționale,
managementul carierei şi investiŃia în capitalul uman;

Academia de Studii Economice din
Bucureşti

prin

Promovarea antreprenoriatului educațional în mediul public și
privat;
Dezvoltarea personală și organizațională în contextul educației
permanente.

Oportunitățți profesionale:
Director / manager al organizațției educațționale, inspector învățțământ, expert
învățțământ, consilier învățțământ

Secretariat D.P.P.D.: 021/319.19.00, interior 130
E-mail: perfectionare_ase@yahoo.com, office@dppd.ase.ro

