EVENIMENTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CÂMPULUNG MUSCEL

Activitate de promovare la Colegiul Naţional Dinicu Golescu
Din partea Facultăţii de Ştiinţe Economice din Câmpulung a participat la Cercul Directorilor din
şcolile preuniversitare din judeţul Argeş, doamna lect univ dr Laurenţia AVRAM - Decan şi
domnul lect univ dr Robert Dragomir - director al CCEA. Activitatea s-a desfăşurat în data de
23.11.2016, ora 10.00 la Colegiul Naţional Dinicu Golescu unde la invitaţia domnilor inspectori
şcolari Adrian Hernest şi Dragoş Vrînceanu ai ISJ Argeş au fost discutate următoarele aspecte
legate de promovarea USH şi a FSE Câmpulung Muscel:
- oferta educaţională a USH şi FSE
- calendarul activităţilor din protocolul asumat de FSE şi ISJ Argeş
- modul de dobândire a Certificatului Google IAB Europe prin intermediul link-ului pus la dispoziţie
de USH
- noi modalităţi de promovare a USH şi FSE prin semnarea de noi protocoale de colaborare
instituţionale.
Acţiunea a fost un real succes şi totodată a constituit şi un bun prilej de a ne arăta disponibilitatea
de a participa la activităţile comunităţii locale atât la nivel educaţional cât şi cultural.
Următoarea invitaţie poate fi la ISJ Argeş la o întâlnire cu reprezentanţii Consiliului Judeţean şi a
universităţilor din Piteşti.

Eveniment socio-cultural „Bun venit la USH”
Evenimentul dedicat bobocilor a fost unul de succes asa cum se poate observa si din momentele
surprinse mai jos...

În data de 04 noiembrie 2016, începand cu orele 14.00, Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Stiinte Economice din Campulung organizează, evenimentul
dedicat bobocilor.
În
cadrul
evenimentului
socio-cultural
„Bun venit la
USH”, bobocii sunt aşteptaţi în Clubul Studențesc din incinta facultăţii, la infostandurile special amenajate, unde voluntarii şi cadrele didactice ale facultăţii le vor
oferi toate informaţiile despre studenţie. Pentru ca bobocii să intre cât mai repede în
atmosfera nouă a vieţii de student, în cadrul evenimentului urmărim:





Oferirea de cărți și cursuri ale cadrelor didactice ale facultatii;
Întâlnire cu reprezentanți ai potențialilor angajatori, care le vor pune la
dispoziție informații legate de cerințele și exigențele pieței muncii.
Prezentarea ofertelor culturale ale Câmpulungului, prin reprezentanţi ai
centrelor culturale, Bibliotecii Centrale şi ai Centrului pentru Informare Turistică;
Îndrumare şi sfaturi din partea colegilor mai mari.

