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ANUNȚ REÎNCEPERE PROGRAME DE CONSILIERE PROFESIONALĂ PENTRU 

STUDENȚII DIN CATEGORIILE DEFAVORIZATE 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu 

SIVECO Romania S.A. București, Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa" din 

Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea "Danubius" din Galați, Universitatea "Vasile 

Alecsandri" din Bacău, în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea calității programelor de studii 

universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul 

studenților – ProForm”, POCU/379/6/21/124981, cofinanţat de Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe 

ANUNŢĂ REÎNCEPEREA ON-LINE A SESIUNILOR DE CONSILIERE PROFESIONALĂ 

PENTRU STUDENȚII DIN CATEGORIILE DEFAVORIZATE  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului universitar și creșterea 
atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 universități partenere din regiunile de 
dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia. Proiectul va contribui la diversificarea 
ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar prin pilotarea unui curs de 
antreprenoriat.  

Cursul și de activitățile practice ”DEZVOLTARE PRIN ANTREPRENORIAT” vor începe 
în mediul ON-LINE în luna noiembrie 2020.  

Studenții din categorii defavorizate (netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES) care fac 
parte din grupul țintă al proiectului și participă la pilotarea ofertelor educaționale și la sesiunile 
de consiliere profesională vor putea beneficia de sprijin financiar sub forma unei BURSE în 
valoare de 300 lei/lună pe o perioadă de 6 luni.  

Frecventarea programului de consiliere profesională este obligatorie pentru studenții 
din categoriile defavorizate (netradiționali și din mediul rural), reprezentând o condiție 
obligatorie pentru înscrierea la procesul de selecție a studenților care vor accesa 
BURSA STUDENT ANTREPRENOR.  

Activitatea de consiliere profesională se desfășoară on-line împreună cu doamna BUJOR 
ELENA, Responsabil măsuri asistentă educațională și consiliere.  

PERSOANE DE CONTACT: 
Responsabil măsuri asistentă educatională și consiliere: 
Lector univ. dr. Elena Bujorean 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Facultatea de Științe ale Educației, 
Clădire A. cam. 009 
E-mail: elena.bujorean@usv.ro 
Expert campanie informare grup țintă: 
Conf.dr.ing. Gabriela Rață 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, 
Clădire D, cam.108 
E-mail: gabriela.rata@usm.ro 

Manager de proiect: 

Ș.l. dr. ing. Iuliana CHIUCHIȘAN 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, 

Clădire C, cam. 304 

E-mail: iuliana.chiuchisan@usm.ro 
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