
Activităţi studenţeşti şi 
parteneriate cu mediul economic 

şi sectorul public



Evenimente pentru studenţi
Bun venit la UAIC, ediția a II-a, 1- 3 octombrie 2012
 Destinat studenţilor de anul I – 6000 participanţi

 Realizare şi distribuire materiale informative şi de documentare,

 30 expozanţi, 5000 de mape distributie, 50 de voluntari, Fonduri din sponsorizări: 
10 000 euro 

 Informare,  Mentorat, Workshopuri, Turul Iaşului

• „Zilele Carierei” UAIC, ediția I: 5 – 9 noiembrie 2012
 5 zile tematice: o zi a dezvoltării personale, o zi a dezvoltării comportamentului 

organizaţional, o zi a antreprenoriatului, două zile ale angajabilităţii

 13 parteneri , 14 ateliere de lucru pentru elevi, 26 de traineri, moderatori și 
speakeri, 20 de interni și voluntari CIPO, 600 de participanţi la ateliere

• “Biblioteca Vie” - 4 ediții – martie, aprilie, 
noiembrie, decembrie 2012

 Număr de “cărţi” participante: 33; Număr de “împrumuturi”: 495



Proiecte pentru practică şi formare profesională

 Proiect POSDRU 86/ 1.2/ S/56283 – “Managementul 
comunicării cu alumni pentru instituții de învățământ
superior din Romania” 
• Portalul http://comunicare-alumni.ro/ pentru absolvenţi, studenţi, profesori şi 

angajatori

• Centrul Alumni UAIC - lansare în 2012

• Bază de date aprox. 5000 de absolvenţi UAIC, sistematizată pe facultăţi și ani
de studiu

• Organizare de evenimente tip Open Days în companii relevante (Continental 
Automotive România, Antibiotice, Capgemini etc.) şi prezentări de bune 
practici

 Proiect  POSDRU 86/ 1.2/ S/ 52422 - „Managementul 
corelării sistemului de învățământ cu piața muncii” 

• în cadrul proiectului s-a dezvoltat platforma electronică http://joburi-
absolventi.edu.ro/



Consiliere şi recrutări

Consiliere în carieră

• Numărul total de şedinţe: 218

• Tipuri de servicii solicitate: asistenţă pentru integrarea pe piaţa muncii, 
consiliere CV, consiliere plan de carieră, consiliere pentru depăşirea 
dificultăţilor emoţionale, consiliere educaţională

Recrutări

• Aproximativ 45 de interviuri on line, prin skype, pentru Job Trust Grecia

• Proces de recrutare pentru 7 poziţii de internship pentru Fres&Go

• Proces de recrutare pentru 10 poziţii de internship pentru CIPO



Studii de satisfacţie

 Studiu privind satisfacţia studenţilor UAIC

 Iniţierea studiului statistic privind angajabilitatea absolvenţilor Universităţii

 Lansarea noului website al Fundaţiei Alumni UAIC: ww.alumni.uaic.ro

 Implicare în organizarea și desfășurarea de evenimente destinate promovării culturii
alumni UAIC:

• IDEACT – organizat în parteneriat cu AIESEC Iași (12 Mai 2013)

• Make the difference – organizat în parteneriat cu ATRAG (24 Noiembrie 2012)

 Parteneriate cu facultăţile UAIC pentru implicare în organizarea de conferinţe, 
simpozioane și evenimente

 Organizarea Festivalului IETS 2012 şi Zilei Absolvenților

 Organizare de cursuri festive pentru absolvenţii UAIC (promoţia 2012)

Activităţi ale Fundaţiei Alumni:  

Prof.univ.dr. Carmen CREŢU, 
Prorector pentru activităţi studenţeşti şi 
parteneriate cu mediul economic şi sectorul public


