Centrul de Formare Continua Muntenia

Programe acreditate

Centrul de Formare Continua Muntenia asigura pregtirea prin programe acreditate (cu plat):1. Management sistemic
preuniversitar performant MSPP
Acreditat
Documente necesare pentru inscrierea la cursul de Management sistemic preuniversitar performant MSPP, 30
credite,120 ore, in sistem blended-learning.
Conditii de inscriere: personalul didactic cu funcii de conducere, de îndrumare i de control i personalului didactic de
predare din învmântul preuniversitar
Pentru pliant de promovare: Click aici!
2.Programul de CONVERSIE PROFESIONAL - EDUCAIE TEHNOLOGIC Pliant de promovare
Pentru informatii suplimentare despre aceste cursuri contactati-ne la adresa dfc.medurur@yahoo.com ------------ ISTORIC
PROGRAME/PROGRAME INACTIVE --------------------Programe de Formare Continua (acreditate 2011-2016) : Investe_te în oameni !FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul
Operacional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 &ndash; 2013 Axa prioritar: 5 &ndash; Promovarea
msurilor active de ocupare Domeniul major de intervencie: 5.1. &ndash; Dezvoltarea _i implementarea msurilor active de
ocupare Titlul proiectului: &bdquo;Msuri Active _i Sustenabile de Ocupare &ndash; În Contextul Dezvoltrii Clusterelor
Industriale&rdquo;Numrul de identificare al contractului: POSDRU/101/5.1/G/76808 a. &ldquo;Analist
programator&rdquo;, cod COR 312101, (modulul &ldquo;Introducere, validare si prelucrare date&rdquo;), derulat în
perioada 26.03.2012 &ndash; 12.06.2012, finalizat în data de 15.06.2012 - 21 cursanci; Autorizatie eliberat la data de
8.07.2011, valabil 4 ani
b. &ldquo;Lucrtor comercial&rdquo;, cod COR 522303 ( Modul de iniciere în organizarea _i desf_urarea procesului de
vânzare), derulat în perioada 23.05.2012 &ndash; 03.06.2012, finalizat în data 05.06.2012 &ndash; 23 cursanci;
Autorizatie eliberat la data de 14.05.2012, valabil 4 ani
c. &ldquo;Tehnician Tehnolog Mecanic&rdquo;, cod COR
3115.3.2 derulat în perioada 28.05 &ndash; 01.06.2012, finalizat în data 05.06.2012, cu un numr de 23 cursanci;
Autorizatie eliberat la data de 4.03.2011, valabil 4 ani d. &ldquo;Tehnician Mecatronist&rdquo;, cod COR 3114.3.14
derulat în perioada 30.05 &ndash; 01.06.2012, finalizat în data de 06.06.2012, cu un numar de 20 cursanci; Autorizatie
eliberat la data de 7.01.2011, valabil 4 ani e. &ldquo;Mecanic Auto&rdquo;, cod COR 723 103, derulat în perioada 02.07
&ndash; 13.07.2012, finalizat în data de 17.07.2012, cu un numar de 22 cursanti. Autorizatie eliberat la data de
14.05.2012, valabil 4 ani Pliant de promovare

2. Calitate in invatamant prin management educaional si leadership (CMEL), 25 credite, 100 ore, in sistem blendedlearning.
Acreditat
Conditii de inscriere: personalul didactic cu funcii de conducere, de îndrumare i de control i personalului didactic de
predare din învmântul preuniversitar
Documente necesare:
Contract MSPP, CMEL
Pliant de promovare
3. Dinamica cercetrii tiinifice actuale i implicaiile rezultatelor în practica educaional a profesorilor de limba i literatura
român [DINAMIC_PROF]
în regim de week-end, la zi [89 ore, 24 credite transferabile], acreditat prin O.M.E.C.. nr.4623 din 27.07.2015 Pliant de
promovare
4.^COALA LOGOS de limbi strine
(tel.0348/453197)
OFERTA 1: MODUL LIMBA ENGLEZ PENTRU ADULbI
OFERTA 2: MODUL LIMBA ENGLEZ PENTRU ^COLARI
OFERTA 3: MODUL LIMBA ENGLEZ PENTRU PRE^COLARIPliant de promovare 5.Program de formare continu
acreditat de MINISTERUL EDUCAbIEI NAbIONALE - FORMATOR DE FORMATORI [45 ore]
Program de formare continu acreditat de MINISTERUL EDUCAbIEI NAbIONALE - EVALUATOR DE COMPETENE
PROFESIONALE [40 ore] Pliant de promovare

http://cfm.upit.ro

Powered by Joomla!

Generat: 21 June, 2019, 18:10

Centrul de Formare Continua Muntenia

http://cfm.upit.ro

Powered by Joomla!

Generat: 21 June, 2019, 18:10

