
În perioada martie – iunie 2016, studenții
Universității Constantin Brâncoveanu vor
parcuge cursurile și seminariile aferente
disciplinei ”Dezvoltare regională în Uniunea
Europeană” – parte a modului Jean Monnet
”European Regional Policy in Action” (ERP 2020).

Introdusă în planul de învățământ al
programelor de studii de nivel licență – anul III
de studii - începând cu anul universitar 2015 -
2016, disciplina ”Dezvoltare regională în UE” își
propune să exploreze dezvoltarea economică
regională și politica de coeziune din perspectivă
europeană. 

La finalul cursului, studenții sunt așteptață să
înțeleagă mai bine rolul regiunilor în procesul de
integrare europeană și să ofere răspunsuri la
următoarele întrebări: Cum cresc regiunile? De ce
unele regiuni prosperă și altele rămân în urmă?
Care sunt originile și obiectivele politicii
regionale europene și cum se implementează
acestea în România? Care sunt oportunitățile de
finanțare în perioada 2014 – 2020? Care sunt
bunele practici în această arie?

Pentru susținerea obiectivelor de învățare,
studenții au la dispoziție suportul de curs:
”Dezvoltare economică și politici regionale în
UE”, publicat la Editura Independența Economică
din Pitești.

Cursurile au o durată de 42 de ore (28 ore curs
și 14 ore seminar) și sunt susținute de un colectiv
de cadre didactice universitare, după cum
urmează:  Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, Conf. univ.
dr. Cristina Șerbănică, Conf. univ. dr. Iulia Mihai,
Conf. univ. dr. Alina Voiculeț, Conf. univ. dr.
Sebastian Ene și Conf. univ. dr. Cristina Gănescu. 

Pe lângă oferirea de formare de specialitate în
studii economice regionale în spațiul UE, Modul
Jean Monnet ERP2020 își propune să promoveze
cercetarea academică de grup pe teme legate de
dezvoltarea regională și specializarea inteligentă
în regiunile din Europa Centrală și de Est și să
crească gradul de conștientizare, dezbatere și
reflecție asupra provocărilor regionale și a
impactului acestora asupra comunităților locale.
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Ce este un Modul Jean Monnet?
Acțiunile Jean Monnet sunt proiecte co-finanțate de Uniunea Europeană prin

programul Erasmus+ care vizează promovarea excelenței în predare și cercetare în
domenilul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial. În mod specific, un
Modul Jean Monnet este un program de predare de scurtă durată în domeniul
studiilor privind Uniunea Europeană, care se desfășoară într-o instituție de
învățământ superior. 

Ce își propune Modulul Jean Monnet ERP2020?
Scopul principal al Modulului Jean Monnet 'Politica Regională Europeană în

Acțiune' (ERP2020) este acela de a promova studiile economice regionale în spațiul
Uniunii Europene ca domeniu de formare, cercetare și reflecție la Universitatea
Constantin Brâncoveanu. 

Perioada de implementare
1 Septembrie 2015 – 31 August 2018

Beneficiari
 300 de studenți ai Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești și Rm. Vâlcea,

cadre didactice și profesioniști în domeniu, comunitatea locală, publicul general.

Valoarea adăugată 
O parte importantă a valorii adăugate a acestui proiect este dată de angajamentul

echipei de a promova VOCALIZAREA și LOCALIZAREA în studiul dezvoltării
regionale în UE, generând, pe de o parte, o legătură mai pronunțată între teorie și
practică și, pe de altă parte, o ancorare mai profundă în realitățile locale. 
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Prof.univ.dr. Ovidiu Puiu, Rectorul
Universității Constantin Brâncoveanu,

coordonator științific al Modulului
Jean Monnet ERP 2020

”Începând cu anul universitar 2015 –
2016, Universitatea Constantin
Brâncoveanu implementează Modulul
Jean Monnet ERP 2020 și aduce tema
dezvoltării regionale europene mai
aproape de potențialii ei beneficiari din
regiunile în care ne desfășurăm
activitatea. Avem privilegiul de a avea
finanțare direct de la Bruxelles, pentru că
proiectul nostru a ieșit învingător într-o
competiție deschisă tuturor universităților
europene, a cărei rată de succes a fost de
doar 20%. În aceste condiții, venim în fața
studenților cu un curs aliniat nevoilor
societății, care valorizează bunele practici
și încurajează implicarea și
antreprenoriatul”. 

Conf.univ.dr. Cristina Șerbănică,
coordonator al Modulului Jean Monnet

ERP2020
”Cursul Dezvoltare regională în UE este

construit în jurul conceptelor de creștere și
coeziune economică, socială și teritorială,
competitivitate, inovare, specializare
inteligentă, guvernanță multi-nivel ș.a. Pe de
o parte, ne dorim să fim siguri că orice
absolvent al Universității Constantin
Brâncoveanu înțelege rațiunile și resorturile
politicii regionale europene și cunoaște
îndeaproape obiectivele, principiile și cadrul
de implementare pentru fondurile structurale
și de investiții în perioada 2014 – 2020. În
același timp însă, ne propunem să încurajăm
reflecția asupra amenințărilor și a
oportunităților de dezvoltare în regiunile
noastre și să contribuim, așa cum numai
școala o poate face, la activarea spiritului
participativ. 
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