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EUROANTREPRENORIAT - calificări universitare pentru europenizarea societăţii româneşti  

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

 

 

Conferinţa finală 

Bucureşti, 20 Octombrie 2015 

  

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 

Bld. Expoziţiei nr. 30A 

 

 

 

 

18.15-18.30: Primirea participanţilor. Pauză de cafea (et. 8) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

18.30-18.35: Cuvânt introductiv  (Sala 804, et. 8) 

 

Nicoleta CORBU, Manager Proiect, „EUROANTREPRENORIAT - calificări universitare pentru 

europenizarea societăţii româneşti” 

_______________________________________________________________________________ 

 

18.35-18.45: „EUROANTREPRENORIAT - calificări universitare pentru europenizarea societăţii 

româneşti”: Obiective, Activităţi şi Rezultate 

 

Nicoleta CORBU, Manager Proiect, „EUROANTREPRENORIAT - calificări universitare pentru 

europenizarea societăţii româneşti” 
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18.45-19.00: Studiu cu privire la calificările şi competenţele specialiştilor în comunicare, 

guvernanţă şi antreprenoriat în context european (perspectiva instituțiilor europene versus 

perspectiva instituţiilor româneşti)  

 

Monica BÎRĂ, expert, „EUROANTREPRENORIAT - calificări universitare pentru europenizarea 

societăţii româneşti” (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative) 

 

Silviu PIROS, expert, „EUROANTREPRENORIAT - calificări universitare pentru europenizarea 

societăţii româneşti” (Institute for European Studies, Vrije Universitet Brussels) 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

19.00-19.20: Pregătiţi pentru un viitor european: programe de formare în comunicare, leadership 

şi euroantreprenoriat la sediul Institute for European Studies, Bruxelles 

 

Alexandra MIHAI, expert, „EUROANTREPRENORIAT - calificări universitare pentru europenizarea 

societăţii româneşti” (Institute for European Studies, Vrije Universitet Brussels) 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

19.20-19.30: Programele de formare (Bruxelles): perspectiva unui beneficiar 

 

Conf. univ. dr. Loredana RADU,  Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

19.30-19.40: Programele de formare (Bruxelles): perspectiva studenţilor beneficiari 

 

Serban COSTIN, student, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
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_______________________________________________________________________________ 

 

19.40-19.50: The Center for EU Communication Studies – Contribuţii la europenizarea societăţii 

româneşti 

 

Loredana RADU, Director, Center for EU Communication Studies (Şcoala Naţională de Studii Politice 

şi Administrative) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

19.50-20.50 Cină  

 


