UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CÂMPULUNG MUSCEL

LISTA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
Nr.
Crt.
1.

Data/perioada propusă

Activitatea

3 octombrie 2016

Deschiderea anului universitar 2016-2017

2.

4 noiembrie 2016

3.

17 oct. – 2 dec. 2016
27 febr. -31 martie 2017
15 mai – 9 iunie 2017

4.

Februarie 2017

5.

Martie 2017

6.

Aprilie 2017

7.

Mai 2017

8.

Mai - Iulie 2017

9.

Iunie 2017

10.

Iunie 2017

„Bun venit la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe
Economice din Câmpulung Muscel” – eveniment dedicat
studenţilor din anul I de la programul de studii universitare de
licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune şi
masteranzilor anului I de la programul de studii universitare
de masterat Contabilitate şi managementul afacerilor.
Zilele porţilor deschise "Succesul pas cu pas" – activitate
dedicată
elevilor
din învăţământul preuniversitar.
Evenimentul se desfăşoară în săptămânile aferente
programului naţional „Şcoala altfel”.
Zilele Bibliotecii – lansare de carte. Eveniment dedicat
elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi tuturor persoanelor
interesate de carte.
Întâlnire dintre reprezentanţi ai potențialilor angajatori şi
studenţi, masteranzi, elevi, cadre didactice, pentru:
- a pune la dispoziție informații legate de cerințele și
exigențele pieței muncii;
- sprijinirea procesului de orientare în carieră, formare
teoretică şi practică a tinerilor;
- consultanţă de specialitate în realizarea unor proiecte
comune, etc.
„Împreună construim viitorul tinerilor absolvenţi” - masă
rotundă cu cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
şi universitar.
Conferința națională cu participare internațională intitulată
"The
Annual
National
with
International
Participation Conference in Economics, Informatics and
Communications Field" organizată de catre Centrul de
Cercetări Economice Aplicate din cadrul Facultății de Științe
Economice din Câmpulung Muscel.
Promovarea Universităţii „Spiru Haret” la nivelul liceelor din
zonă –
prezentarea ofertei educaţionale pentru anul
universitar 2017-2018, în mod direct, prin întâlnirea cadrelor
didactice din facultate şi viitorii absolvenţi de licee.
Sărbătorim 25 ani de existenţă a învăţământului superior la
Câmpulung Muscel. Program cultural-artistic organizat de
studenţii şi masteranzii Facultăţii de Ştiinţe Economice din
Câmpulung Muscel, în colaborare cu partenerii locali.
„Ultimul clopoţel – început de master” – curs festiv dedicat
absolvenţilor promoţiei 2017.
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