„Creșterea calității programelor de
studii universitare prin formarea
resursei umane și promovarea
culturii antreprenoriale în rândul
studenților - ProForm”
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u s v. r o

Beneficiar - Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava” a cunoscut o evoluţie impresionantă
în ultimul deceniu prin permanenta adaptare şi diversificare a programelor de
studii pentru un număr tot mai mare de studenţi prin intermediul facilităţilor
de predare, de cercetare şi a celor privind calitatea vieţii studenţilor, continuu
extinse la standarde ridicate de calitate.
Cu o experiență de peste 50 de ani în activități de formare, universitatea
organizează în mod curent stagii de practică pentru studenți și a implementat
numeroase proiecte cu finanțare nerambursabilă, printre care și proiecte în
domeniul derulării stagiilor de practică.
Baza materială a universității este îmbunătățită constant la nivelul standardelor
internaționale pentru a asigura implementarea optimă a activităților desfașurate
în cadrul proiectului.
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Rolul în proiect
Contribuția noastră la obiectivul specific al
programului se va materializa într-o ofertă
educațională de calitate la nivel universitar,
deci un sistem de educație mai performant, ca
urmare a îmbunătățirii programelor de studii
prin intermediul cursurilor opționale proiectate
și dezvoltate pe principii moderne și atractive în
rândul tinerilor.
Prin furnizarea unor programe de studii adaptate
cerințelor pieței muncii vom contribui la formarea
unor competențe utile pentru viitorii actori de
pe piața muncii, așadar la creșterea gradului de
adecvare a tinerilor apți de muncă la nevoile
angajatorilor.

Spațiile și dotările îndeplinesc cerințele privind dezvoltarea durabilă și utilizarea TIC.
Carta USV are prevăzute activități de creare a unor parteneriate cu mediul economic
pentru a contribui la pregătirea studenților în concordanță cu cerințele dezvoltării
economico-sociale.

Programele de formare profesională la care va
participa personalul didactic vor reprezenta
pârghii de dezvoltare a resurselor umane din
sistemul național de educație, favorizând astfel
accesul acestora la învățare pe tot parcursul vieții
și la actualizarea permanentă a competențelor
didactice. Astfel, se va stimula interesul acestora
pentru continuarea carierei didactice, deci
implicit se va menține sau chiar va crește nivelul
de ocupare.
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Partener - SIVECO România SA
SIVECO România SA este furnizor de formare profesională continuă și are în portofoliu cursuri de inițiere, perfecționare și
specializare în domeniul IT.
Cu un istoric și palmares bogat în domeniul său de activitate, încă de la înființarea sa în anul 1992, SIVECO Romania SA este
liderul caselor de software din România, asigurând o mare parte din volumul total al exporturilor de produse software din
România în țări din Europa, Orientul Mijlociu, Africa de Nord și spațiul Comunității Statelor Independente (CSI).

În 2010, SIVECO România SA a primit
”Certificate of Appreciation” din
partea NATO Training Group pentru
eforturile de susținere a NATO
Training Group/Working Group
Individual Training & Education
Developments.

În 2012, SIVECO România a caștigat marele premiu
în cadrul faimoasei competiții European Software
Excellence Awards, la categoria ISV - Vertical Market,
Government Solution, cu proiectul “Sprijinirea
sistemului educațional special prin portal educațional
dedicat”, implementat pentru Ministerul Educatiei
Nationale.

SIVECO Romania derulează
numeroase proiecte prin
Programul
Operațional
Sectorial
„Dezvoltarea
Resurselor Umane”, atât ca
solicitant cât și ca partener.
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Rolul în proiect
SIVECO România, pornind de la expertiza dobândită în zeci de proiecte
educaționale naționale și internaționale, va elabora și furniza un
curs dedicat formării personalului didactic al Solicitantului pentru
dobândirea competențelor necesare pentru proiectarea modulară
de cursuri antreprenoriale, organizarea și furnizarea cursurilor în
medii online, promovarea de medii noi de învățare.
SIVECO Romania se poate implica activ în activitățile care
vizează dezvoltarea și implementarea de oferte educaționale în
învățământul terțiar universitar, corelate cu nevoile pieței muncii,
pentru promovarea de experiențe de învățare de calitate.
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Partener - Universitatea de Medicină și Farmacie
“Grigore T. Popa” din Iași
UMF IASI este furnizor de formare în domeniul sănătate și stiințe
inginerești aplicate, având în componența sa Facultatea de Medicină
Generală care furnizează educație medicală pentru medici și asistenți
medicali și Facultatea de Bioinginerie Medicală care are programe
acreditate de licentă și master în domeniul stiințelor inginerești
aplicate și în domeniul sănătate.
UMF IASI a derulat până în prezent un numar de 30 proiecte cu finanțare
europeană în care a desfășurat activități similare cu cele din cadrul
proiectului.
UMF IASI are experienţă specifică de 6 ani anterior depunerii candidaturii
de partener în proiect, desfăsurând activităţi acreditate de formare a
personalului din domeniul sănătății, dar și din alte domenii conexe.
UMF IAȘI asigură perfecționarea personalului didactic prin proiecte
naționale și internaționale care se realizează prin învățământ
postuniversitar, programe de documentare și specializare, schimburi
de experiență organizate în țară sau în străinătate, precum și prin
programe de cercetare științifică.
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Rolul în proiect
UMF IAȘI se va implica cu specialiștii săi în dezvoltarea unor pachete
integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar.
UMF IAȘI se va implica cu specialiștii săi în activități comune derulate
cu elevi, studenți și personal didactic în campanii de conștientizare
în vederea creșterii ratei de participare la învățământul terțiar şi
pentru asigurarea înțelegerii beneficiilor pe care le oferă educația
de nivel superior.
UMF IAȘI se va implica cu specialiștii săi în dezvoltarea curriculei dar
și în derularea programelor de formare cu experții proprii.
UMF IAȘI va participa la redactarea de materiale informative ce vor
fi distribuite grupului țintă, dar se va implica și cu specialiștii săi,
în dezvoltarea curriculei și în derularea programelor de formare
cu experții proprii, precum și în eventuale activități de cooperare
transnațională.
UMF IAȘI are posibilitatea să contribuie cu un număr important de
persoane pentru alcătuirea grupului-țintă, precum și asigurarea
personalului calificat pentru formarea profesională.
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Partener - Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang,
evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu
acordarea „Gradului de încredere ridicat”.
Universitatea din Craiova este parte integrantă a comunităţii academice europene și internaționale,
împărtăşind valorile culturale, morale, ştiinţifice şi educaţionale ale acesteia.
Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în
ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România.

Încă din secolul al XVIII-lea, episcopul
Damaschin al Râmnicului cerea „o
şcoală superioară pentru Oltenia”,
deziderat introdus de Nicolae Bălcescu
şi de luptătorii de la 1848 în Proclamaţia
de la Izlaz.
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Rolul în proiect
Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor
de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile.
Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și
non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește
conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile.
Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat
în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele
economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

La începutul secolului al XX-lea se
amplifică preocupările şi demersurile
pentru apariţia unei instituţii
universitare în Craiova. În 1919-1920
se înfiinţează „Federaţia corpului
didactic”, iar în anii 1932, 1933
sunt consemnate şi alte încercări de
constituire a unor asociaţii a cadrelor
didactice craiovene.
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Partener - Universitatea „DANUBIUS” din Galați
Universitatea Danubius din Galați reprezintă la momentul actual o instituție de învățământ superior
privată cu o bogată experiență în oferirea programelor de formare a resurselor umane și programe
educaționale în corelarea cu cererea de pe piața muncii, aceste programe fiind recunoscute la nivel
național și internațional.
Universitatea Danubius din Galați susține acumularea, prelucrarea și transmiterea unui volum
impresionanat de informații, furnizând tinerilor cunostințe de specialitate adaptate la cerințele
societății moderne, sprijinindu-i continuu atât în parcursul profesional cât și în cel personal.
Universitatea Danubius din Galați a contribuind continuu la dezvoltarea științei și culturii naționale,
la consolidarea și promovarea valorilor culturii și civilizației, la formarea și perfecționarea resurselor
umane înalt calificate, la integrarea contribuțiilor științifice românești în devoltarea științei universale.
resurselor umane înalt calificate, la integrarea contribuțiilor științifice românești în devoltarea științei
universale.
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Rolul în proiect
Universitatea Danubius din Galați se va implica în mod activ în
toate activitățile și subactivitățile prevăzute prin acordul de
parteneriat:
- dezvoltare și pilotare cursuri cu o componentă aplicativă
adresată studenților din ciclul de licență;
- dezvoltare oferte educaționale cu caracter inovator în
învățământul terțiar universitar;
- perfecționare specializată pentru personalul didactic din
învățământul terțiar universitar.
Universitatea Danubius prin departamentele sale dispune la
această oră de un complex de resurse materiale și umane care
garantează condițiile necesare unui nivel optim de instruire
teoretică și aplicativă.

Personalul
academic
implicat activ în aceste
demersuri
deține
o
vastă
experiență
în
implementarea proiectelor
cu fonduri nerambursabile,
fiind un veritabil actor
regional și național în acest
domeniu.
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Partener - Universitatea „VASILE ALECSANDRI” din BACĂU
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este o importantă componentă a sistemului de învăţământ din România, recunoscută
pe plan naţional şi internaţional pentru calitatea procesului instructiv-educativ şi pentru activitatea de cercetare.
Misiunea „Universităţii Vasile Alecsandri” din Bacău este didactică şi de cercetare ştiinţifică şi este centrată pe necesităţile
regionale, cu deschidere către parteneriatele cu mediul academic, economic şi social, naţional şi internaţional.
Universitatea „VASILE ALECSANDRI” din BACĂU are experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, fiind
angajată până acum în implementarea cu succes a 13 proiecte, parte dintre acestea fiind axate pe formare profesională.
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Rolul în proiect
Prin realizarea unui parteneriat
cu
Universitatea
„VASILE
ALECSANDRI”
din
BACĂU,
proiectul va beneficia de o
utilizare eficientă a fondurilor
și a resurselor.

Universitatea „VASILE ALECSANDRI”
din BACĂU va asigura selectarea
grupului țintă, atât cadre didactice,
cât și studenți.
Universitatea „VASILE ALECSANDRI”
din BACĂU se va implica cu specialiștii
săi în dezvoltarea curriculei dar și în
derularea programelor de formare
destinate cadrelor didactice și
studenților.
Universitatea „VASILE ALECSANDRI”
din BACĂU va participa la pregătirea
de materiale informative ce vor fi
distribuite grupului țintă.

Universitatea „VASILE ALECSANDRI”
din BACĂU va aloca experţii necesari
pentru buna desfășurare a tuturor
activitaților desfășurate în cadrul
proiectului.
Universitatea „VASILE ALECSANDRI”
din
BACĂU va oferi studenților
aflați în ultimul an de studii oferte
educaţionale cu conţinut inovator
în învăţământul terţiar universitar.
Acestea se vor reflecta în dezvoltarea
gândirii critice la un viitor loc de
muncă, în capacitatea absolvenților
de a lucra în echipe, de a comunica
eficient și proactiv.
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Obiectivele specifice ale proiectului
OS1 – Îmbunătățirea nivelului de competențe
pentru 83 de cadre didactice din cele 5 universități
partenere în ceea ce privește
proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea și furnizarea cursurilor în
medii online, promovarea de
medii noi de învățare, precum
și abilități profesionale specifice personalului didactic din învățământul terțiar oferite în
cadrul Cursului Post Universitar
(CPU) de perfecționare profesională.
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OS2 – Creșterea nivelului de educație superioară în raport cu solicitările
vieții
active,
cu
strategiile naționale de dezvoltare și cu nevoia de formare a
unor competențe transversale,
în special antreprenoriale, pentru 441 de studenți (între care
331 de studenți netradiționali/
din mediul rural/de etnie
roma/CES) din anii terminali ai
studiilor de licență derulate de
cele 5 universități partenere,
ca urmare a proiectării, dezvoltării și pilotării unui pachet
de 5 cursuri antreprenoriale cu
importantă componentă aplicativă oferite studenților sub
forma unor oferte educaționale
complementare
programelor
de studii.
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OS3 – Creșterea ratei de
acces și de participare
la învățământul terțiar
universitar concomitent cu reducerea ratei de abandon a
studiilor terțiare în cele 3 regiuni de dezvoltare prin intermediul unui pachet complex de
acțiuni constând în derularea
de campanii de conștientizare
pentru 250 de elevi, organizarea unor programe de consiliere profesională personalizată și
acordarea unui stimulent financiar tip bursă în sumă forfetară
de 300 lei/lunar pentru un grup
de 200 de studenți netradiționali/din mediul rural/de etnie
roma/CES din anii terminali ai
studiilor de licență derulate de
cele 5 universități partenere.

3
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Obiectivul general al proiectului
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 prin intermediul unui pachet complex de acțiuni unitare
și corelate care vizează 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 licentă 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.

Grupul țintă
Grupul țintă este constituit din personal didactic angajat al celor 5 universități partenere și din
studenți din anii terminali ai studiilor de licență derulate de universitățile partenere:
- personal didactic din învățământul superior: 83 de persoane;
- studenți: 441 de persoane;
- studenți, în special cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe cei din mediul rural,
populația roma și studenții netradiționali: 331 persoane;
- elevi: 250 de persoane.

Perioada de implementare a proiectului este
cuprinsă între 28 mai 2019 și 27 mai 2021.
Beneficiarul proiectului este Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava.
Identificare
contract
de
finanțare:
POCU/379/6/21, Cod SMIS 2014+: 124981.
Parteneri în proiect:
SIVECO Romania SA Bucuresti, Universitatea
de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi,
Universitatea din Craiova, Universitatea
„Danubius” din Galati, Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău.
Buget total al proiectului: 6.845.959,60 lei.
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