
3 Noiembrie
h y b r i d f o r m a t

Universitatea Româno-American`

Administra]ie
public` I

Rolul func]ionarului
public în era digi-

tal`

Accesibilitatea ser-
viciilor publice din

perspectiva
grupurilor vulnera-
bile din societate

Agenda 2030 pen-
tru dezvoltare dura-

bil`

Educa]ie I

Înv`]area digital` [i
educa]ia

Infrastructura, con-
nectivitatea [i

transformarea digi-
tal`

Capacit`]ile digitale
organiza]ionale

Programele de
preg`tire pentru

competen]ele digi-
tale, o necesitate

pentru viitorul
pred`rii

Standardizarea
metodelor de eval-
uare în educa]ie

Finan]e & b`nci I

Tendinte noi \n dig-
ital banking

Piata bancara dupa
un an di jumatate
de pandemie: im-
pact, tendinte si

schimbari

Turism I

Tendin]e actuale în
sectorul turismului

[i al c`l`toriilor

Turismul într-o
lume post-pan-
demie. Ce se

schimb`?

Investi]iile în sec-
torul turismului -

între profit [i satis-
fac]ia clientului

Administra]ie
public` II

Transparen]a de-
ciziilor în adminis-

tra]ia public`

Planificarea strate-
gic`

Modele de succes

Educa]ie II

Profesorul în viitor

Con]inutul înv`]`rii
în era digital`

Instrumente peda-
gogice

Etica [i re-
spectarea vie]ii pri-

vate în mediul
online

Clasa digital`

Finan]e & b`nci II

Banking si noile
tehnologii

Viitorul bankingu-
lui: provoc`ri [i

oportunit`]i

Turism II

Managementul os-
pitalit`]ii

Sectorul turismului
[i al c`l`toriilor, în
curs de redresare

Ecoturismul - de
ce este important?

Administra]ie
public` III

Ciclul func]iilor pub-
lice

Medierea [i ne-
gocierea în admin-

istra]ia public`

Re]elele sociale în
administra]ia pub-
lic`: limite [i avan-

taje

Educa]ie III

Meseriile viitorului

Infrastructura
educa]ional` în

mediul rural

Asigurarea accesu-
lui la resursele

educa]ionale digi-
tale

Stagiu vs. practic`

Rela]ia dintre arhi-
tectura curicular` [i
cerin]ele angajato-

rilor

Finan]e & b`nci III

Afaceri financiare
sustenabiles

Turism III

Relansarea turis-
mului - perspectiva

durabilit`]ii

Dezvoltarea dura-
bil` a Deltei

Dun`rii, o [ans`
unic` pentru turis-

mul românesc

Sistemul de certifi-
care a destina]iilor

ecologice

13.45 -15.00 official lunch
15.00 - 16.45

11.45 - 12.00 coffee break
12.00 - 13.45

9.00 welcome coffee
10.00 - 11.45


