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CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE a proiectului ”Creșterea calității programelor de studii 

universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul 

studenților – ProForm”, POCU/379/6/21/124981, implementat de Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava în parteneriat cu SIVECO România S.A. București, Universitatea de Medicină 

și Farmacie "Gr. T. Popa" Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea "Danubius" din Galați și 

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, va avea loc în data de 23 iulie 2021, ora 14, în SALA 

SENATULUI, Clădire A, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, str. Universității, nr. 13, 

județul Suceava.  

Obiectivul general al proiectului a fost 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 prin intermediul unui pachet complex de acțiuni unitare și 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava anunță 

organizarea 

CONFERINŢEI DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI  

”Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei 

umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”  

POCU/379/6/21/124981 

 



 

 

corelate care a vizat perfecționarea profesională a personalului didactic în scopul furnizării 

programelor de studii prin metode moderne de predare-învățare dar și în scopul participării la 

dezvoltarea unor oferte educaționale cu grad ridicat de inovare și cu o importantă componentă 

aplicativă, urmată de elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licența axate pe 

formarea de competențe antreprenoriale cu ajutorul unor experiențe de învățare de calitate 

dezvoltate în parteneriat cu mediul privat și finalizată cu furnizarea noii oferte educaționale 

împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a tinerilor defavorizați în programele de studii 

terțiare universitare. 

Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităților publice, ai agenților economici și ai 

asociațiilor profesionale, ONG-uri, mass-media, cadre didactice, studenţi şi absolvenţi. 

 

*Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: iuliana.chiuchisan@usm.ro sau să 

accesați pagina proiectului: http://proform.usv.ro/anunturi.html 
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