”Stimati Lectori,

Va scriu sa va multumesc inca o data pentru modul in care ati desfasurat activitatea
de training pe parcursul specializarii ca manager de proiect.
Motto-ul vostru "Consultanta in spijinul ideii tale!" nu se aplica in totalitate
interesului meu personal pentru curs, pentru ca ideea mea si a grupului de colegi cu
care lucrez fusese deja materializata sub forma unui proiect depus pentru finantare,
intitulat „INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A STUDENTILOR DIN
INVATAMANTUL SUPERIOR MEDICAL VETERINAR– STAGII DE PREGATIRE
PRACTICA”, ID 63915, in cadrul programului POSDRU 2007-2013.
Am dorit sa particip la acest curs pentru a invata mai multe despre ce inseamna sa fii
manager de proiecte in acest domeniu, considerand ca activitatea mea de director de
granturi de cercetare si evaluator in cadrul programelor nationale de cercetare nu este
de ajuns.
Asteptarile mele au fost implinite prin faptul ca prin cele prezentate m-ati obligat sa
revad cu ochi critic atat activitatea mea de autor al unor proiecte, cat si cea de
evaluator.
Dupa incheierea cursurilor, revazand proiectul depus de noi, care este rezultatul
muncii unei echipe, nu al meu personal, am gandit si exprimat public faptul ca este un
proiect bun, care nu va lua mai putin de 80 de puncte, dar mai are si lipsuri si nu
valoreaza mai mult de 85 puncte.
Proiectul a primit acordul pentru finantare, fiind evaluat cu 83.5 puncte.
Faptul ca dupa absolvirea cursului la care mi-ati fost lectori am putut evalua corect
propria mea activitate, m-a convins ca inscrierea si participarea la acest curs a fost o
investitie foarte buna (mai ales ca am facut-o din fonduri proprii) si sper pe termen
lung.
Ca profesor, va felicit, pentru ca nu poate exista satisfactie mai mare decat aceea de a
vă vedea discipolii aplicand cu succes ceea ce le-ați transmis.
Ca persoana mai mult decat matura si scolita, va felicit din nou! Mi-a placut fiecare
clipa la curs, nu a fost niciun moment de plictiseala!

Va multumesc, va urez succes in actiunile viitoare !
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