
 
 

  

Investeşte în oameni! 

Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 1. „EducaŃie şi formare profesională iniŃială de calitate în sprijinul dezvoltării şi creşterii economice” 

Domeniul major de intervenŃie: 1.5. Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării 

Titlul proiectului: Programe doctorale performante pentru formarea cercetatorilor competitivi in Aria Europeana a Cercetarii 

Cod Contract: POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/80272 
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

 
O R A R 

privind susŃinerea modulelor din proiectul „Programe doctorale performante pentru formarea 

cercetătorilor competitivi în Aria Europeană a Cercetării” 

 
ANUL I SEM.II 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea modulului Titular modul Data, ora şi locul 

1. Modul de formare în managementul 

cercetării şi managementul de 

proiect   MLIIIA1 – 16 ore  

 

Prof.univ.dr.ing.Ioan Felea –  

(ifelea@uoradea.ro) 

 

Prof.univ.dr.ing.Florin PopenŃiu - 

(popentiu@imm.dtu.dk) 

06.05.2011  

20.05.2011 

 
06.05.2011 

20.05.2011  

Centrul de informare şi 

documentare al 

doctoranzilor 

2. Modul de formare în utilizarea 

instrumentelor specifice din 

domeniul TIC   MLIIIA2 – 16 ore 

Prof.univ.dr.ing.Florin PopenŃiu -  

popentiu@imm.dtu.dk 

 

Prof.univ.dr.ing.Ioan Felea –  

(ifelea@uoradea.ro) 

 

13.05.2011   

27.05.2011   

 
13.05.2011  

27.05.2011   

Centrul de informare şi 

documentare al 

doctoranzilor 

3. Modul de pregătire pentru abordarea 

interdisciplinară   MLIIIA3 – 16 ore 

Prof.univ.dr.Barbu Ştefănescu –  

(bstefanescu@uoradea.ro) 

03.06.2011  

18.06.2011  

Centrul de informare şi 

documentare al 

doctoranzilor 

4. Modulul de formare privind 

Strategia şi LegislaŃia Europeană şi 

NaŃională în domeniul cercetării 

ştiinŃifice   MLIIIA4 – 16 ore 

Prof.univ.dr.ing.Ioan Felea –  

(ifelea@uoradea.ro) 

Prof.univ.dr.ing.Florin PopenŃiu -  

(popentiu@imm.dtu.dk) 

10.06.2011  

17.06.2011 

25.06.2011  

Centrul de informare şi 

documentare al 

doctoranzilor 

5. Sesiuni de informare şi sensibilizare 

pe tematici specifice – egalitatea de 

gen, egalitatea de şanse, 

nediscriminarea, multiculturalitatea, 

dezvoltarea durabilă, spiritul 

antreprenorial etc.   MLIIIA5 – 4 ore 

Conf.univ.dr.Şerban Olah – luna 

aprilie  

(serbanolah2002@yahoo.com) 

02.04.2011  

Centrul de informare şi 

documentare al 

doctoranzilor 

6. Modul de dezvoltare a abilităŃilor de 

documentare, redactare, publicare şi 

comunicare ştiinŃifică   MLVA2 – 

16 ore 

Prof.univ.dr.Alina Bădulescu –  

(abadulescu@uoradea.ro) 

09.04.2011  

Centrul de informare şi 

documentare al 

doctoranzilor 



 
 

  

Prof.univ.dr.Alexandru Ilieş -  

(ilies@uoradea.ro) 

16.04.2011  

Centrul de informare şi 

documentare al 

doctoranzilor 

7. Modul de dezvoltare a 

competenŃelor lingvistice specifice 

domeniul de doctorat   MLVA3  - 20 

ore  

Prof.univ.dr.Paul Magheru -  

(paulmagheru@yahoo.com) 

 

Prof.univ.dr.Teodor Mateoc –  

(tmateoc@uoradea.ro) 

02.09.2011  

03.09.2011 

 

09.09.2011 

10.09.2011 

  

Manager de proiect,         Responsabil logistic, 

Prof.univ.dr.ing.Ioan Felea        ing.Viorica Botău 


