SESIUNE DE PREZENTARE A OBIECTIVELOR ȘI
REZULTATELOR ANTICIPATE ALE PROIECTULUI
“Creșterea calității programelor de studii universitare
prin formarea resursei umane și promovarea culturii
antreprenoriale în rândul studenților – PROFORM ”
POCU/379/6/21/ Cod SMIS 2014+: 124981

19.07.2019

1

Date de identificare
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN și PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa prioritară 6 – Educație și competențe
Obiectiv specific: POCU/379/6/21/Operațiune Compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10
Bursa student antreprenor - Măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la

programe de studii de licență
Buget total: 6.845.959,60 lei
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni.
Perioada: 28 mai 2019 – 27 mai 2021

19.07.2019
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Parteneriat
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
PARTENERI:
Partener 1: SIVECO ROMÂNIA SA BUCUREȘTI
Partener 2: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GR. T. POPA" IAȘI
Partener 3: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Partener 4: UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAȚI
Partener 5: UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
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Obiectivul general al proiectului
În cadrul proiectului sunt vizate :

1.
2.

3.

4.

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;
Perfecționarea profesională a personalului didactic în scopul furnizării programelor de studii prin
metode moderne de predare-învățare și participarea la dezvoltarea unor oferte educaționale cu grad
ridicat de inovare și cu o importantă componentă aplicativă;
Elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licență axate pe formarea de competențe
antreprenoriale cu ajutorul unor experiențe de învățare de calitate dezvoltate în parteneriat cu
mediul privat;
Furnizarea unor noi oferte educaționale împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a tinerilor
defavorizați în programele de studii terțiare universitare.
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Activități sprijinite
• Elaborarea unui curs antreprenorial cu componentă aplicativă;
• Proiectarea și dezvoltarea componentei aplicative a cursurilor, inclusiv digitalizarea acesteia partenerul social P1, SIVECO România SA București;
• Pilotarea disciplinei cu studenții din anii terminali ai studiilor de licență (ultimele 3 semestre de studii)
- sub forma unei discipline complementare programelor de studii de licență de la FIESC și DSDU;
• Sesiuni de consiliere profesională personalizată pentru studenții din categoriile defavorizate care fac
parte din grupul țintă al proiectului;
• Burse de sprijin pentru finalizarea programului de studii pentru 200 de studenți din grupurile
vulnerabile care fac parte din grupul țintă al proiectului;
• 5 oferte educaționale, în forma lor îmbunătățită, vor primi statut de discipline opționale/facultative ale
programelor de studii de licență și vor fi incluse în oferta curentă a fiecărui partener universitar.
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Activitățile proiectului
A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
A2. ACTIVITATE TRANSVERSALĂ AFERENTĂ CHELTUIELILOR INDIRECTE (INCLUSIV INFORMARE ȘI
PUBLICITATE PENTRU PROIECT)
A3. PROGRAM INTEGRAT DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC
UNIVERSITAR
A4. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR
UNIVERSITAR - CORELATĂ CU NEVOILE PIEȚEI MUNCII, CU PROMOVAREA DE EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE
DE CALITATE
A5. PACHET INTEGRAT DE MĂSURI PENTRU SPRIJINIREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL
TERȚIAR UNIVERSITAR
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Graficul Activităților proiectului
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A3. Program integrat de perfecționare
profesională a personalului didactic universitar

A3.1 RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR UNIVERSITAR ÎN
VEDEREA PARTICIPĂRII LA PROGRAMUL INTEGRAT DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
A3.2 DEZVOLTAREA ȘI FURNIZAREA UNUI CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
DIDACTIC PRIVIND PROIECTAREA MODULARĂ DE CURSURI ANTREPRENORIALE, ORGANIZAREA ȘI
FURNIZAREA CURSURILOR ÎN MEDII ONLINE, PROMOVAREA DE MEDII NOI DE ÎNVĂȚARE
A3.3 PROGRAM POST-UNIVERSITAR DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL
DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR UNIVERSITAR
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A3. Program integrat de perfecționare
profesională a personalului didactic universitar
Rezultate previzionate Activitatea A3
-

R3.1: 83 de cadre didactice selectate pentru participarea la programul integrat de perfecționare
profesională a personalului didactic din învățământul terțiar universitar

-

R3.2: 83 de cadre didactice din învățământul terțiar universitar participante la cursul de formare
profesională a personalului didactic privind proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale

-

R3.3: 83 de cadre didactice din învățământul terțiar universitar participante la programul de formare și
perfecționare profesională

-

R3.4: 75 de cadre didactice din învățământul terțiar universitar certificate ca urmare a participării la

programul de formare și perfecționare profesională
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A4. Dezvoltarea și implementarea ofertei educaționale
în învățământul terțiar universitar

A4.1. RECRUTAREA ȘI SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ FORMAT DIN STUDENȚI AI PROGRAMELOR DE LICENȚĂ
DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR UNIVERSITAR
A4.2 DEZVOLTAREA ȘI PILOTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE CONSTÂND ÎN CURSURI ANTREPRENORIALE
CU COMPONENTĂ APLICATIVĂ PENTRU STUDENȚII DIN GRUPUL ȚINTĂ
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A4. Dezvoltarea și implementarea ofertei educaționale
în învățământul terțiar universitar
Rezultate previzionate Activitatea A4
-

R4.1: 441 de studenți din anii terminali ai ciclului de studii de licență selectați pentru a beneficia de
sprijin pentru participare la învățământul terțiar, din care min 331 de studenți netradiționali/din
mediul rural/de etnie roma/CESA4/s

-

R4.2: 5 oferte educaționale complementare programelor de studii universitare dezvoltate pentru

studenții din anii terminali ai studiilor de licență, constând în cursuri antreprenoriale cu componentă
aplicativă
-

R4.3: 5 oferte educaționale complementare programelor de studii universitare validate și
implementate (pilotate) pentru studenții din anii terminali ai studiilor de licență
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A4. Dezvoltarea și implementarea ofertei educaționale
în învățământul terțiar universitar
Rezultate previzionate Activitatea A4
-

R4.4: 441 de studenți din anii terminali ai studiilor de licență, din care 331 de studenți
netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES, care beneficiază de implementarea celor 5 oferte
educaționale proiectate și realizate în cadrul proiectului

-

R4.5: 265 de studenți din ani terminali ai studiilor de licență certificați ca urmare a participării la
implementarea ofertelor educaționale proiectate și realizate în cadrul proiectului, din care 199 de
studenți netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES
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A5. Pachet integrat de măsuri pentru sprijinirea
creșterii participării la învățământul terțiar
universitar
A5.1 ORGANIZAREA DE CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE DESTINATE GRUPULUI ȚINTĂ ELEVI
A5.2 ORGANIZAREA DE PROGRAME DE CONSILIERE PROFESIONALĂ PENTRU STUDENȚII DIN
CATEGORIILE DEFAVORIZATE
A5.3 ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR STUDENȚILOR DIN CATEGORIILE DEFAVORIZATE
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A5. Pachet integrat de măsuri pentru sprijinirea
creșterii participării la învățământul terțiar
universitar
Rezultate previzionate Activitatea A5
-

R5.1: 250 de elevi care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar ca urmare a

derulării campaniilor de conștientizare
-

R5.2: 200 de studenți netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES, înscriși în ani terminali ai
studiilor de licență, care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar în urma

frecventării programului de consiliere profesională personalizată
-

R5.3: 200 de studenți netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES, înscriși în ani terminali ai
studiilor de licență, care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar sub forma
BURSEI STUDENT ANTREPRENOR
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Grup țintă vizat
Grupul țintă este constituit din:
Grup ţintă
Cadre didactice din invatamantul tertiar
universitar
Studenti din anii terminali ai ciclului de studii
de licenta selectati pentru a beneficia de
sprijin pentru participare la invatamantul
tertiar

Elevi, in special cei care provin din grupuri
vulnerabile
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Valoare prognozată
total proiect

Acordare burse de
sprijin

Valoare
USV

-

min 20 cadre

441 studenți
(din care min 331
Studenți netradiționali/din
mediul rural/de etnie
roma/CES)

200 burse în valoare de 300
RON/lună x 9 luni pentru
studenții netradiționali/din
mediul rural/de etnie
roma/CES înscriși în GT

100 studenți
(din care min 75
Studenți netradiționali/din
mediul rural/de etnie
roma/CES)
40 de burse de sprijin

250

-

55 elevi

83 cadre
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Manager de proiect: CHIUCHIȘAN Iuliana
Asistent de proiect: CRĂCIUN Ionela

E-mail: iuliana.chiuchisan@usm.ro
ionela.craciun@usm.ro
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
Jud. Suceava, Str. Universității, nr. 13
Corp C, Sala 407
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VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!
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