
 

 

 

Sesiune de formare în management universitar 

Modul: „Managementul resurselor şi sustenabilitate” 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) 

3 – 4 noiembrie 2010 

Agenda preliminara 

 

2 noiembrie 2010 

19:00 – 21:00 Sosirea participanţilor – locaţii de cazare 

 

 

3 noiembrie 2010 

08:45 – 09:00 Inregistrarea participanţilor 

Centrul Academica, Str. Banatului, Nr. 6  

09:00 – 09:30 

sesiune plenară 
Deschiderea sesiunii de formare. Introducere. Prezentarea modulului şi a echipei. Prezentarea 

participanţilor. Probleme administrative. 

Călin Deneş, Sorin Radu – ULBS 

09:30 – 10:30 

sesiune plenară 
Managementul resurselor şi sustenabilitatea în cadrul învăţământului superior românesc şi din 

străinătate. 

Călin Deneş, Sorin Radu – ULBS 

10:30 – 11:00 Pauză de cafea 

11:00 – 12:30 

sesiune plenară 
Universitatea sustenabilă. Mediul în care activează universitatea sustenabilă. 

Sorin Radu – ULBS 

12:30 – 14:00 Dejun 

Cantina Universităţii, Blv. Victoriei nr. 31 

14:00 – 15:30 

sesiune plenară 
Schimbările necesare pentru realizarea unei universităţi sustenabile. Sustenabilitatea ca temă de 

curriculum. 

Călin Deneş – ULBS 

15:30 – 16:00 Pauză de cafea 

16:00 – 17:00 

grupuri de lucru 
Analiza situaţiei actuale a universităţilor româneşti din perspectiva sustenabilităţii. Identificarea 

principalelor schimbări necesare. 

Formarea unor grupuri de lucru pentru analiza universităţilor din care provin participanţii. 

Călin Deneş, Sorin Radu – ULBS 

17:00-17:30 

sesiune plenară 
Prezentarea în plen a rezultatelor analizelor efectuate de grupurile de lucru şi a principalelor 

schimbări identificate. 

Călin Deneş, Sorin Radu – ULBS  

19:00-21:00 Cină 

 

 



 

 

4 noiembrie 2010 

09:00-10:30 

sesiune plenară 
Experienţa studenţilor într-o universitate sustenabilă. Universitatea sustenabilă şi comunitatea sa. 

Călin Deneş - ULBS 

10:30-11:00 Pauză de cafea 

11:00-11:30 

sesiune plenară 
Includerea sustenabilităţii în curriculum. Includerea sustenabilităţii în planurile strategice ale 

universităţilor. 

Studii de caz 

Sorin Radu – ULBS  

11:30 – 12:30 

grupuri de lucru 
Identificarea unor propuneri de includere a sustenabilităţii în curriculum. Identificarea unor 

măsuri pentru îmbunătăţirea relaţiilor universităţii cu studenţii şi comunitatea. 

Activităţi de grup 

Călin Deneş, Sorin Radu – ULBS 

12:30-14:00 Dejun 

Cantina Universităţii, Blv. Victoriei nr. 31 

14:00-14:30 

sesiune plenară 
Prezentarea în plen a propunerilor de includere a sustenabilităţii în curriculum şi a măsurilor de 

îmbunătăţire a relaţiilor universităţii cu studenţii şi comunitatea, identificate de grupurile de 

lucru. 

Călin Deneş, Sorin Radu – ULBS  

14:30-15:00 

sesiune plenară 
Prezentarea modului de desfăşurare a activităţilor de pregătire individuală şi ghidată. Alegerea 

temelor pentru evaluarea finală. Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Închiderea sesiunii de 

formare 

Călin Deneş, Sorin Radu – ULBS  

 


