Anexa nr. 8
Lider de parteneriat : Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Nume si prenume manager proiect: Georgescu Lucian
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Raportare privind activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului (cu grupul tinta) pentru luna _Noiembrie _2015

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Denumire activitate conform sectiunii “graficul
activitatilor proiectului” din cererea de finantare

Denumire
activitate/subactivitate
relevanta inclusa in
activitatea mentionata in
coloana A

Perioada
de
implementare

A

B

C

A5. Includerea in echipele care asigura
tutoratul doctoranzilor a unui CPD din
grupul tinta in vederea dezvoltarii
competentelor de management ale acestora.
Analiza periodica a eficientei activității de
tutorat pe baza rapoartelor cercetătorilor
post-doctorali, propuneri de îmbunătățire a
calității cercetării, sugestii si critici.
A9 Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor
sprijinului financiar acordat membrilor
grupului tinta prin aplicarea unei grile de
monitorizare in corespondenta cu indicatorii
proiectului. Validarea rapoartelor
individuale trimestriale si de mobilitate ale
membrilor grupului tinta, comunicarea cu
coordonatorii grupului tinta pentru
identificarea masurilor de imbunatatire a
rezultatelor. Alcatuirea si actualizarea
registrului cu membrii grupului tinta.
A11. Organizarea de: workshopuri de
prezentare a rezultatelor stiintifice in diferite
stadii ale proiectului, vizite de studiu in
companii, institutii partenere, pentru

Seminar privind
activitatea tutoriala a
CPD

Predarea rapoartelor
narative aferente
perioadei octombrienoiembrie 2015

Workshop prezentare
rezultate stiintifice

26.11.2015

Interval
orar

Numar de
persoane
din grupul
tinta
participante
(prezente)
la activitate

Locatia (adresa)
unde se
desfasoara
activitatea

Entitatea care
raspunde de
desfasurarea
activitatii

Observatii

D

E

F

G

H

19:00-20:00

26.11.2015

16:00-19:00

6.11.2015
7.11.2015

9.00-13.00
9.00-13.00

min 8

UPB, local
Polizu,
P1-Universitatea
str Gh. Polizu 1Politehnica
7, sector1
Bucuresti
Bucuresti, Corp
A
Sala A.0

min 20

UPB, local
Polizu,
P1-Universitatea
str Gh. Polizu 1Politehnica
7, sector1
Bucuresti
Bucuresti, Corp
A
Sala A.0

15

Str. Domneasca
nr. 47, Galati

Beneficiar
Universitatea
Dunarea de Jos
din Galati

1

4.

5.

abordare integrata a bunelor practici si
schimb de experienta cu proiecte similare.
Participarea la sesiunile de training
organizate de OI si AMPOSDRU. Vizite de
monitorizare a mobilitatilor.
A12. Module de formare privind egalitatea
de gen, egalitatea de sanse, nediscrimnarea,
respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila
si protectia mediului. Participarea membrilor
grupurilor țintă si a membrilor echipei de
implementare la grupuri de lucru si dezbateri
publice având ca obiect eliberarea avizelor,
acordurilor si autorizațiilor de mediu,
contacte cu structuri interesate in reducerea
impactului asupra mediului prin
implementarea unor soluții si tehnice
inovatoare
A16. Monitorizarea stadiului realizarii
obiectivelor specifice ale proiectului prin
seminarii de prezentare a drafturilor tezelor
de doctorat si a rapoartelor de cercetare
finale ale cercetatorilor. Identificarea
neajunsurilor si a punctelor tari. Seminarii
de prezentare a mobilitatilor pentru
cuantificarea contributiei acestora la
realizarea indicatorilor proiectului.

Consortiul
Perform

Modul privind
dezvoltarea durabila
si protectia mediului

Predarea si verificarea
rapoartelor stiintifice
finale ale CPD
Predarea si verificarea
rapoartelor stiintifice
finale ale CPD in
vederea validarii de
senatul universitatii

13.11.2015

6.11.2015
10.11.2015

17.11.2015

14.00-18.00

8.00-14.00
14.00-20.00

16:00-20:00

min 15

10

8

UPB, local
Polizu,
str Gh. Polizu
1-7, sector1
Bucuresti,
Corp A

Str.
Domneasca nr.
111, str. Garii
(corp FEA)
UPB, local
Polizu,
str Gh. Polizu
1-7, sector1
Bucuresti,
Corp A
Sala A.0

P1Universitatea
Politehnica
Bucuresti

Beneficiar
Universitatea
Dunarea de Jos
din Galati
P1Universitatea
Politehnica
Bucuresti

Manager proiect
Prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu
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