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DEPARTAMENTUL SERVICII PENTRU STUDENȚI ȘI ABSOLVENȚI 
(DSSA) 
 

Departamentul “Servicii pentru Studenți și Absolvenți” (DSSA) a fost înființat în anul 2014 în 

urma integrării unor servicii existente la nivelul Universității, încă din 1997 dar și a două centre 

noi, înființate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, în scopul oferirii de servicii și 

activități adaptate la dinamica și cerințele economice și sociale de astăzi. 

 În prezent, DSSA reunește patru centre, care prin specialiștii săi, oferă servicii integrate 

studenților, potențialilor studenți (liceeni, olimpici etc.), precum și absolvenților Universității 

noastre. Principiul de bază al DSSA constă în integrarea serviciilor pentru studenți pe axa 

temporală a vieții de student în UAIC: 

 orientarea educațională și în carieră înainte de admiterea în UAIC 

 studenția în cadrul ciclurilor licență, masterat, doctorat 

 absolvirea studiilor 

 inserția pe piața muncii și integrarea în comunitatea alumni a UAIC. 

Prin natura activităților sale, DSSA colaborează cu licee, firme, companii, organizații non-

guvernamentale, departamente similare din alte universități și specialiști din domeniile 

psihologiei, științelor educației din cadrul Universității noastre sau din afară. 

 

 Centrul de Consiliere Educațională, Psihologică și pentru Persoane cu nevoi Speciale 

(CEPP) și Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră și Plasament (CIPO) 

interacționează în mod direct cu studenții și potențialii studenți ai UAIC, oferind servicii de 

consiliere și training, în care se implică toți specialiștii DSSA. 



 

Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi 
Biroul se află în Corpul A al Universităţii, etajul II 
Telefon: +40 232 201103 
Fax: +40 232 201121 

5 
 

 

În urma colaborării strânse cu facultățile din UAIC și a promovării serviciilor DSSA direct 

în facultăți – în fața studenților - în mediul online și offline, cele două centre de consiliere au 

primit solicitări de sesiuni de consiliere față în față dar și la distanță (email sau telefon) de la 

următoarele categorii de beneficiari: 

 cadre didactice care solicită servicii de consiliere pentru studenții care se confruntă 

cu diferite probleme 

 părinți care au solicitat servicii de consiliere educațională și orientare școlară pentru 

copiii lor, elevi de liceu în clasele a XI-a sau a XII-a care doresc să urmeze cursurile 

unei facultăți din UAIC 

 studenți cer o evaluare obiectivă a propriei personalități, studenți care solicită ajutor 

pentru aplicațiile pe care urmează să le depună pentru stagii de practică sau pentru 

joburi. Alte domenii de interes ale studenților: autocunoașterea și posibilitățile de 

dezvoltare personală, modalități de participare la diferite programe în calitate de 

voluntar, diversificarea ofertei de training-uri a DSSA. 

 

Pe parcursul anului 2016 a crescut numărul studenților care au aflat despre serviciile de 

consiliere oferite de DSSA prin CEPP și CIPO, prin căutarea de informații online sau offline, 

fără a avea contacte anterioare cu specialiștii DSSA în cadrul training-urilor sau a unor sesiuni 

de consiliere, ori prezentări. 

 

Centrul Alumni și Centrul INSERT mediază comunicarea dintre organizațiile direct interesate 

de integrarea studenților pe piața muncii și facultățile Universității, oferă date necesare 

evaluării Universității privind inserția absolvenților pe piața muncii, nivelul de satisfacție al 

studenților sau informații și date utile procesului adaptării curriculumului universitar care 

trebuie să răspundă cât mai bine nevoilor principalilor beneficiari ai UAIC, studenții. De 

asemenea, prin activitatea celor două centre, baza de date cu absolvenții UAIC este dezvoltată 

în permanență, făcând posibilă monitorizarea mai eficientă a traiectoriei profesionale a 

acestora. 

 Activitățile celor patru centre ale DSSA includ de asemenea inițiative și proiecte de 

educație non-formală precum cele destinate Clubului IQ (http://www.iqiasi.ro) Iași, primul 

club al olimpicilor naționali și internaționali din România și cele destinate dezvoltării de 

http://www.iqiasi.ro/
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proiecte culturale și artistice cu, și pentru studenții din UAIC, unul dintre aceste proiecte fiind 

Corala “Universitas” (http://www.coralauniversitas.ro). 

1. Centrul de Consiliere Educațională, Psihologică și pentru Persoane cu 

Cerințe Speciale (CEPP) – descriere și activități specifice 

(coordonator psih. Irina ȘUBREDU) 

1. Beneficiarii serviciilor CEPP în 2016 

Studenți de la cele 15 Facultăți ale UAIC, înscriși la studii de licență sau masterat 

Elevi de liceu din orașul Iași și zona Moldovei: 

Săptămâna Porților Deschise: elevi de liceu din Galați, Rădăuți, Marginea, 

Hârlău, Pașcani, Botoșani, Tecuci și Iași. 

Școala de vară pentru elevi SummerIS: elevi din clasele a X-a și a XI-a din toată 

țara 

Caravana UAIC: elevi din liceele din orașul Iași și din zona de N-E a României 

Absolvenți UAIC: absolvenți care doresc să-și continue studiile sau își căută un loc de muncă 

Angajați UAIC (cadre didactice sau personal administrativ): care au solicitat consiliere pentru 

studenții cu care interacționează sau au participat la training-uri organizate special 

organizate pentru ei. 

Părinți ai elevilor de liceu care doresc să urmeze cursuri ale facultăților din UAIC sau părinți ai 

studenților 

2. Consiliere individuală 

Tabel 1. Centralizare sesiuni de consiliere individuală desfășurate la CEPP 

Nr. 
Crt. 

Luna 

Număr de 
persoane 

participante 
(studenți, 

elevi și 
absolvenți) 

Număr de 
sesiuni de 
consiliere 

Tip de consiliere 

Consiliere 
educațională 

Consiliere 
psihologică 

Consiliere de 
carieră 

1. Februarie 2016 3 persoane 
(1 masterand 
și 2 studenți 
la licență) 

5 sesiuni  4 sesiuni 1 sesiune 

2. Martie 2016 4 persoane 
(studenți, 
licență) 

5 sesiuni  5 sesiuni  

3. Aprilie 2016 14 persoane 28 sesiuni 2 sesiuni 24 sesiuni 2 sesiuni 

http://www.coralauniversitas.ro/
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(1 elevă de 
liceu, 1 
masterandă și 
12 studenți la 
licență) 

4. Mai 2016 9 persoane 
(1 absolvent, 
1 masterand, 
7 studenți la 
licență) 

13 sesiuni 1 sesiune 10 sesiuni 2 sesiuni 

5. Iunie 2016 11 persoane 
(2 absolvenți, 
1 masterand, 
1 angajat 
UAIC / 
părinte, 1 
elev de liceu, 
6 studenți 
licență) 

19 sesiuni 5 sesiuni 13 sesiuni 1 sesiune 

6. Iulie 2016 8 persoane 
(2 părinți, 2 
elevi, 3 
masteranzi, 1 
absolvent) 
dintre care 1 
studentă cu 
dizabilități 

20 sesiuni 
(2 
telefonice și 
18 față în 
față) 

9 sesiuni 11 sesiuni, 
dintre care o 
sesiune de 
follow-up 

 

7. August 2016 5 persoane 
(1 masterand, 
1 părinte, 2 
elevi de liceu, 
1 student 
licență) 

11 sesiuni 5 sesiuni 6 sesiuni  

8. Septembrie 
2016 

4 persoane 
(1 masterand, 
1 părinte, 2 
elevi de liceu) 

9 sesiuni 3 sesiuni 6 sesiuni  

9. Octombrie 2016 10 persoane 
(3 masteranzi, 
1 student la 2 
facultăți, 6 
studenți 
licență) 

19 sesiuni 3 sesiuni 16 sesiuni 
(dintre care 1 
intervenții în 
stare de criză 
(puseu 
psihotic – caz 
referit) 

 

10. Noiembrie 2016 9 persoane 
(8 studenți 
licență, 1 
masterand) 

15 sesiuni  15 sesiuni 
(dintre care 2 
intervenție în 
stare de 
criză) 

 

11. Decembrie 2016 3 persoane 
(studenți 
licență) 

4 sesiuni  4 sesiuni   
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12. Ianuarie 2017 8 persoane 
(2 angajați 
UAIC (cadre 
didactice și 6 
studenți 
licență) 

13 sesiuni 2 sesiuni 11 sesiuni 
(dintre care 2 
intervenții în 
stare de 
criză) 

 

TOTAL 

63 persoane 
(*unele 
persoane 
participă la 
sesiuni în 2 
luni 
succesive) 

161 sesiuni 
de 
consiliere 

30 sesiuni 125 sesiuni 6 sesiuni 

 

Motivele solicitărilor de consiliere au fost: 

 dificultăți emoționale 

 dificultăți relaționale 

 stări depresive sau anxioase 

 atacuri de panică în timpul examenelor 

 stres în timpul sesiunii sau în cazul pregătirii și susținerii proiectelor 

 cazuri de intervenție în stare de criză. 

3. Situația studenților cu dizabilități din UAIC 

În anul 2016 CEPP a continuat procesul de trecere în revistă a cazurilor de studenți cu 

dizabilități din UAIC. În acest sens, specialiștii CEPP au studiat metodologia și au participat la 

o serie de întâlniri cu alte persoane din Universitate sau colaboratori, pentru consultări pe tema 

celor mai eficiente metode de identificare a studenților cu dizabilități, precum și pe tema 

acțiunilor de întreprins în scopul venirii în sprijinul nevoilor persoanelor identificate. 

4. Proiect: “Săptămâna Orientării Școlare” 

Săptămâna Orientării Școlare a fost un proiect-pilot organizat în colaborare cu CJRAE Iași. 

Activitățile au inclus paneluri de discuție elevi-studenți și prezentări frontale în 3 licee din 

orașul Iași (Liceul Pedagogic Vasile Lupu, Seminarul Teologic și Colegiul de Artă Octav Băncilă). 

Participanți: aproximativ 170 elevi de liceu. 



 

Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi 
Biroul se află în Corpul A al Universităţii, etajul II 
Telefon: +40 232 201103 
Fax: +40 232 201121 

9 
 

 

5. Activități de sprijinire a programului Erasmus+: 

 Colaborare la organizarea unei prezentări Erasmus+ realizată de către o studentă 

revenită din stagiu (voluntară DSSA) – pentru toți studenții UAIC selectați pentru a 

efectua o mobilitate Erasmus în anul universitar următor; 

 Prezentarea CEPP (proiecte anuale, activități curente, realizări, etc.) pentru doi 

reprezentanți ai unui Centru universitar de carieră din Yerevan, participanți la o 

mobilitate Erasmus (Levon Babamyan, Career Center Coordinator și Ani 

Hovespyan, Coordinator Yerevan BRUSOV State University of Languages and Social 

Sciences); 

 Încurajarea studenților UAIC aflați în consiliere să aplice pentru mobilitățile 

Erasmus (de studii sau practică) 

 Consiliere educațională oferită studenților care își doresc să selecteze cât mai bine 

aceste mobilități și sprijin în pregătirea dosarului de candidatură și a interviului 

de selecție. 

2. Centrul de Informare Profesională și Orientare în Carieră (CIPO) – 

descriere și activități specific 

(coordonator ec. Alma ANDREI) 

1. Beneficiarii serviciilor CIPO în 2016 

Studenți de la cele 15 Facultăți ale UAIC, înscriși la studii de licență, masterat sau doctorat; 

Elevi de liceu din orașul Iași și zona Moldovei: 

Caravana UAIC: elevi din liceele din orașul Iași și din zona de N-E a României 

Absolvenți UAIC: absolvenți ai programelor de licență sau master care își căută un loc de muncă 

Părinți ai elevilor de liceu care doresc să urmeze cursuri ale facultăților din UAIC. 

2. Consiliere individuală 

Tabel 2. Centralizare sesiuni de consiliere individuală desfășurate la CIPO 

Nr. 
Crt. 

Luna 

Număr de 
persoane 

participante 
(studenți, elevi 
și absolvenți) 

Număr de 
sesiuni de 
consiliere 

Tip de consiliere 

Consiliere în 
carieră 

Consiliere 
educațională 
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1. Februarie 2016 1 persoană 1 ședință 1 ședință - 

2. Iulie 2016 1 persoană 3 ședințe 3 ședințe - 

3. August 2016 1 persoană 2 ședințe 2 ședințe - 

4. Septembrie 2016 1 persoană 1 ședință 1 ședință - 

5. Octombrie 2016 4 persoane 11 ședințe 10 ședințe 1 ședință 

6. Noiembrie 2016 4 persoane 13 ședințe 13 ședințe - 

7. Decembrie 2016 3 persoane 7 ședințe 6 ședințe 1 ședință  

TOTAL 15 persoane 38 ședințe 36 ședințe 2 ședințe 

3. Biblioteca Vie – “Citește” un profesionist 

Trei ediții în 2016 în lunile februarie, martie, mai 

„Biblioteca vie” este o metodă specifică educației non-formale. Cărțile sunt FIINȚE VII, iar 

citirea lor presupune dialogul cititorului cu acestea. “Cititorii” interesați pot „împrumuta” 

„cărți” pentru o perioadă limitată de timp (20 minute), le „citesc” și le „returnează” 

“bibliotecarului”, pentru a fi „răsfoite” de următorii „cititori” interesați. 

Locul de desfășurare: Librăria Tafrali, corpul A al UAIC 

Număr de “cărți” participante: 20 

Tabel 3. Centralizare date – Biblioteca Vie 

Ediție „Cărți” invitate 
Număr de 
studenți 

participanți 

Număr de 
împrumuturi 

Ediția a XVII-a 
24 februarie 
2016 

Cecilia HARIP – Psiholog, coordonator 
grădinița Tesori. Asociația TIM Educație 
Iași. 
 
Dorina LIVADARU – Manager de Resurse 
Umane, Information Business Consulting. 
 
(Nistor) George NISIOIU – Director de 
creație la INNERPRIDE CREATIVE 
STRATEGY – agenție de branding. 
 
Manuel ȘUBREDU – Inginer de sistem la 
Amazon Development Center Iași. 

37 148 

Ediția a XVIII-a 
30 martie 
2016 

Alina MICULESCU – Manager, Tulip – 
atelier de flori. 
 
Lidia ALEXA – Șef lucrări, Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. 

8 32 
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Pușa DARIE – Actriță la Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri” din Iași. 

Ediția a XIX-a 
18 mai 2016 

Bogdan COJOCARIU – Lector univ. dr. la 
Universitatea de Arte „George Enescu” 
 
Camelia RADU – Educatoare la Liceul 
Teoretic Special Vasile Pavelcu și membru 
ANPEDA 
 
Cristi BÂRLĂDEANU – Managing Partner, 
NON 
 
Cristina SOOS – L&D Specialist, Xerox 

10 40 

4. Nou eveniment dedicat managementului carierei pentru studenți: “La ceai cu un profesionist” 

Prima ediție în noiembrie 2016 

„La ceai cu un profesionist” reprezintă reinterpretarea Bibliotecii vii - „Citește” un 

profesionist, organizată în perioada 14 decembrie 2011 – 18 mai 2016. Evenimentul organizat 

sub această nouă formă își propune să fie mai atrăgător și mai ușor de înțeles atât pentru 

studenții participanți, cât și pentru profesioniștii invitați. 

Locul de desfășurare: Librăria Tafrali, corpul A al UAIC 

Număr de profesioniști invitați: 3 

Tabel 4. Centralizare date eveniment “La ceai cu un profesionist” 

Ediție „Cărți” invitate 
Număr de 
studenți 

participanți 

Număr de 
interacțiuni 

directe 
profesionist - 

student 

Ediția I, 23 
noiembrie 
2016 

Ioana MĂRGINEANU – Medic rezident 
(Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. 
Spiridon”, Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon, 
Iași); editor la SOS (Sound of Science), 
traducător pentru BMJ (British Medical 
Journal Publishing Group); proprietar al 
escape room (Mysteris) 
 
Laura HROȘTEA – Masterand, anul II, 
specializarea Fizica pentru Tehnologii 
Avansate, Facultatea de Fizică, UAIC; 
profesor de științe (fizică și chimie) la 
Seven Hills International School Iași; 
secretar la Facultatea de Fizică, UAIC 

17 68 
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Radu STRATULAT – Profesor de fizică la 
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din 
Iași. 

 

5. Târg de cariere și CV clinic 

Angajați și voluntari ai DSSA au fost prezenți la cele trei ediții ale Târgului de Cariere (Târgul 

de Cariere global: 15-16 martie 2016, 5-6 octombrie 2016 și Târgul de Cariere în IT: 12-13 

octombrie 2016) desfășurat în Palas Mall, Iași. 

În fiecare zi a evenimentului, în intervalul orar 10.00 – 19.00, persoanele care au venit 

cu CV-ul au primit gratuit feedback personalizat, pentru a învăța cum să își pună în valoare 

abilitățile și experiențele, cum să atragă atenția angajatorilor și cum să-și adapteze “povestea 

vieții” (curriculum vitae) în funcție de oportunitatea pentru care aplică. 

6. Elaborare materiale de informare: Ghidul studentului 

Specialiștii CIPO în colaborare cu ceilalți membri ai DSSA au verificat și actualizat informațiile 

care apar în materialul de informare adresat studenților de anul I “Ghidul studentului UAIC” 

(ediția 2016-2017). Acest material este realizat în colaborare cu Departamentul MEDIA al UAIC. 

7. Centralizare – Bursa de excelență „Sfântul Dumitru” 

Coordonatorul CIPO a fost responsabil cu înregistrarea dosarelor depuse de studenții care s-au 

înscris la acest concurs și membru în echipa de evaluare a dosarelor și ierarhizare a punctajelor. 

În anul 2016, bursa a fost oferită studentului Radu MIRON, student la Facultatea de 

Informatică. 

8. Coordonarea grupului de voluntari DSSA 

În anul universitar 2015-2016 și până la sfârșitul anului 2016, un număr de 39 de voluntari au 

fost implicați în activitățile și proiectele DSSA. Aceștia sunt studenți la FEAA (16), FPSE (10), 

Litere (5), Filosofie (2), Fizică (2), Informatică (2), Matematică (1) și Geografie și Geologie (1). 

 Începând cu luna octombrie 2016, după aprobarea de către conducerea UAIC a 

contractului de voluntariat pentru studenți, propus de către DSSA, au fost semnate contracte 

de voluntariat și fișe de post cu 18 studenți voluntari DSSA. Aceste contracte de voluntariat 

includ și obiective de învățare, obiective pe care studenții voluntari își propun să le 

îndeplinească în perioada de voluntariat menționată în contract. 
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Obiectivele de învățare sunt monitorizare lunar de specialiștii DSSA prin întâlniri unu la 

unu, cu toți cei 18 voluntari. 

 

Activități cu voluntarii organizate de centrele CIPO, CEPP și INSERT: 

 Sesiuni interne de formare pe diferite teme (ex.: abilități de prezentare, 

organizare de evenimente) 

 Ședințe de organizare a activității; 

 Feedback în urma activităților în care s-au implicat ca voluntari; 

 Sesiune de micro-proiecte individuale sau de echipă (în urma acestei inițiative au 

fost organizate: un picnic DSSA – în scop de formare a echipei de voluntari; o 

prezentare Erasmus realizată de către o studenta revenită din stagiu – pentru toți 

studenții UAIC selectați pentru a efectua o mobilitate Erasmus în anul universitar 

următor; o analiză a factorilor pe care elevii îi iau în calcul când își aleg 

facultatea); 

 Participare la organizarea Zilei Internaționale a Voluntarului (05 decembrie 2016) 

– eveniment de socializare și recunoaștere internă a contribuției voluntarilor la 

proiectele DSSA; 

 Sesiuni individuale lunare cu voluntari care au semnat contractul de voluntariat, 

în scopul stabilirii unor obiective de învățare în cadrul stagiului de voluntariat la 

DSSA și urmăririi gradului de atingere a acestor obiective – în lunile: noiembrie și 

decembrie 2016. 

3. Centrul Alumni – descriere și activități specifice 

 

Centrul Alumni al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași înființat în cadrul proiectului 

“Managementul comunicării cu alumni pentru instituții de învățământ superior din România” 

(POSDRU 86/ 1.2/S/56283) asigură sustenabilitatea proiectului mai sus amintit, devenind parte 

din DSSA. 

Până în momentul integrării Centrului Alumni în DSSA dar și după, prin activitățile 

organizate în cadrul centrului, s-a urmărit consolidarea legăturii între Universitate, studenți, 

absolvenți și mari firme angajatoare ale absolvenților UAIC, atingându-se următoarele 

obiective: 
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 extinderea bazei de date cu absolvenți UAIC; 

 realizarea și dezvoltarea unei baze de date cu mari angajatori ai absolvenților 

UAIC din regiunea de dezvoltare N-E; 

 dezvoltarea strategiilor de comunicare cu absolvenții UAIC în vederea integrării 

acestora în comunitatea alumni și facilitarea accesului acestora și a studenților 

noștri la oportunități de angajare, schimburi de experiență și / sau networking. 

1. Susținerea strategiilor de comunicare cu alumni la nivelul fiecărei facultăți UAIC 

Scopul activității: Menținerea comunicării cu alumni la nivelul fiecărei facultăți din 

cadrul UAIC, în vederea îmbunătățirii strategiei de comunicare cu 

alumni la nivelul întregii Universității. 

Metodologia: site-urile web ale facultăților din UAIC și paginile oficiale ale 

acestora, create pe cel mai mare portal de socializare, Facebook, au 

fost monitorizate și promovate pe diferite canale de comunicare. 

Rezultate: anunțurile care au vizat în mod direct absolvenții UAIC, au fost 

preluate de pe site-urile Universități sau ale facultăților, precum și 

de pe paginile oficiale de pe Facebook ale acestora și publicate la 

rândul lor, pe paginile comunității alumni UAIC și a DSSA. 

 Pagina comunității alumni UAIC are deja o vechime de 4 ani și este 

actualizată cu informații privind evenimentele organizate în cadrul 

universității, la care pot participa și absolvenții interesați și anunțuri 

de locuri de muncă. 

2. Centralizarea bazelor de date cu alumni UAIC și extinderea acesteia 

Scopul activității: extinderea, prin popularea cu date noi a bazei de date cu alumni. 

Metodologia: 

 Surse de date vizate: website-ul oficial alumni UAIC (mai 2012 – prezent), rețele 

de socializare (LinkedIn, Facebook), facultățile UAIC, proiecte în care este 

implicat DSSA, alumni, evenimente UAIC, etc. 

 Instrumentele utilizate pentru culegerea datelor: chestionare, formulare de 

înscriere, Internet, calculator și software specializat. 
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Rezultate: rezultatul acestei centralizări este o bază de date cu peste 12000 

de intrări, căreia îi vor fi adăugate în viitor și alte intrări, respectând 

secțiunile impuse. 

Notă privind rezultatele menționate mai sus: sursele datelor sunt diferite iar la momentul 

inițial, bazele de date au fost completate urmărind și alte obiective, ceea ce face ca în baza 

de date finală să nu avem inserate toate variabilele propuse de noi. Se lucrează la acest aspect 

cu precizarea că este o activitate repetitivă, cronofagă și care necesită multă atenție și 

coordonare din partea echipei noastre. Există posibilitatea repetării unor date de contact. În 

lipsa unor variabile, vom păstra toate intrările luând în considerare că pot fi mai multe persoane 

care poartă același nume și triangulăm în permanență baza de date cu informații de pe internet 

și de la secretariatele facultăților UAIC. 

3. Digitalizarea chestionarului pentru absolvenți pe o platformă online 

În luna martie 2016, DSSA a lansat varianta electronică a chestionarului pentru absolvenți, 

chestionar care centralizează date ale absolvenților UAIC care vor să-și ridice diploma de studii. 

Prin implementarea variantei electronice a acestui chestionar, alături de formularul deja 

funcțional de pe site-ul dedicat comunității alumni, Centrului Alumni va putea dezvolta mai 

ușor baza date cu contactele absolvenților noștri. 

4. Dezvoltarea de parteneriate cu mediul economic și sectorul public 

În 2016 o serie de parteneriate inițiate în anii anteriori au continuat cu aceeași deschidere din 

partea reprezentanților din mediul economic.  

Baza de date cu persoane de contact din mediul de afaceri și sectorul public conținea la sfârșitul 

anului 2016, circa 250 de contacte din peste 180 de organizații. 

4. Centrul INSERT 

(coordonator dr. Oana CHISĂLIȚĂ și drd. Toma STOLERU) 

 

Numit inițial „Biroul de gestionare previzională a inserției absolvenților pe piața muncii”, 

Centrul INSERT a fost creat în anul 2013, în cadrul proiectului „Managementul corelării 

sistemului de învățământ cu piața muncii” POSDRU 86/1.2/S/52422. 

 Asemenea Centrului Alumni descris în secțiunea anterioară, în anul 2014, Centrul INSERT 

a fost integrat DSSA din UAIC, scopul principal al acestuia fiind inițierea și coordonarea studiilor 
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calitative și cantitative privind inserția absolvenților noștri pe piața muncii dar și analiza 

statistică a datelor din studiile inițiate și dezvoltate prin DSSA. 

Principalele activități coordonate de reprezentanții Centrului INSERT pe parcursul anului 

2016 au fost următoarele: 

 Realizarea „Raportului privind inserția pe piața muncii a absolvenților” (raportul 

instituțional și rapoartele pe facultăți); 

 Realizarea „Raportului anual privind satisfacția studenților” (raportul instituțional 

și rapoartele pe facultăți); 

 Analiza literaturii de specialitate din domeniul angajabilității absolvenților din 

învățământul superior și a satisfacției studenților; 

 Implicarea în promovarea și derularea Studiului „Trendence Graduate Barometer” 

dezvoltat de Trendence Institut, Berlin, Germania; 

 Raportarea datelor privind inserția absolvenților UAIC în cadrul raportărilor 

instituționale QS2016, UMultirank 2016 (promoțiile 2013, 2014 și 2015; situația 

absolvenților antreprenori); 

 Implicarea în dezvoltarea Programului European de Dezvoltare a Carierei (PEDC) 

creat în cadrul Proiectului ICARD 

 Promovarea PEDC în cadrul: 

o Conferinței internaționale „Consilierea psihologică și în carieră. Realități 

și perspective”, Constanța, 27-30 iulie2016; 

o Staff Training COIMBRA Employability Working Group, Pavia, 4-6 octombrie 

2016; 

 Publicarea lucrărilor științifice: 

o Chisăliță, O. A., (2016), Guidelines and recommendations for the adoption 

of the European Career Development Programme (ECDP), Intellectual 

Output O5 of the Individual CAReer Development (ICARD) Project, 

Erasmus+; 

o Chisăliță, O.A. (2016), Consiliere de carieră pentru toți studenții din 

universitate: Programul European de Dezvoltare a Carierei (PEDC). În 

volumul Conferinței internaționale „Consilierea psihologică și în carieră. 

Realități și perspective”, Constanța, 27-30.07.2016; 
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o Crețu, C.M., Chisăliță, O.A., (2016), Analiza situației absolvenților pe piața 

muncii. Perspectivă pedagogică. Publicat în volumul Conferinței Naționale 

de Cercetare în Educație „Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări 

pentru învățământul superior”; 

 Participare la Staff Training COIMBRA Employability Working Group organizat de 

Universitatea din Pavia, 4-6 octombrie 2016; 

 Elaborarea a patru propuneri de proiecte pentru studenți: 

1. Stagii de practică pentru studenți și masteranzi 

2. Tu știi ce facultate ți s-ar potrivi?/ Găsește-ți facultatea potrivită? /Elev, 

Student, Profesionist 

3. Vrei să devii antrenor? Vino să descoperi ce ar trebui să faci!/Studentul de 

azi, antreprenorul de mâine/Fii propriul tău șef! Devino antreprenor! 

4. Mentorat și practică pentru studenți 

1. Digitalizarea chestionarelor completate de absolvenții UAIC în perioada mai 2015-martie 

2016 

Această activitate a avut ca scop introducerea într-o bază de date electronică a unui număr de 

4463 chestionare, completate în varianta tipărită de absolvenții UAIC, pentru obținerea avizului 

necesar ridicării diplomei de studii. Pentru motivarea studenților care s-au implicat voluntar în 

această activitate a fost folosită o strategie tip gamification care a permis stabilirea unor 

praguri la 50, 100, respectiv 200 de chestionare. 

Toate chestionarele au fost introduse cu ajutorul de studenților voluntari DSSA din 

facultățile UAIC, în perioada aprilie-mai 2016. Studenții au avut la dispoziție o săptămână 

pentru a se familiariza cu platforma Limesurvey folosită pentru colectarea datelor din 

chestionare și apoi, o lună pentru finalizarea activității. 

Astfel, toate chestionarele în varianta tipărită au fost introduse în baza de date 

prelucrată de Centrul INSERT, în vederea generării rapoartelor de angajabilitate, la nivelul 

Universității dar și la nivelul fiecărei facultăți în parte. Așa cum am precizat în secțiunea 

anterioară, începând din luna martie 2016, chestionarele pentru absolvenți sunt completate 

direct online iar avizul este eliberat automat, pe email. 
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2. Studiu privind inserția absolvenților pe piața muncii 

Scopul: evaluarea nivelului de angajabilitate a absolvenților UAIC la cel puțin 

un an după absolvirea studiilor, cu raportare la domeniul de studiu și 

domeniul în care lucrează 

Metodologia: 

 Surse de date: răspunsurile unui număr de 5942 absolvenți care și-au ridicat 

diploma de studii în perioada 1.03.2016-31.12.2016 și au completat chestionarul 

pentru absolvenți în aceeași perioadă; 

 Instrumente utilizate: software specializat, baze de date și chestionarul pentru 

absolvenți care a fost aprobat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin 

Hotărârea Biroului Senatului nr. 39A/04.05.2011 și în alcătuirea căruia au fost 

luate în considerare următoarele dimensiuni: 

o statutul pe piața muncii (angajat/neangajat); 

o durată de timp de la absolvire până la prima angajare; 

o procentul absolvenților care s-au angajat în domeniul studiilor absolvite; 

o procentul absolvenților neangajați, antreprenori și a celor care își continuă 

studiile (master, doctorat etc.) 

o direcția de continuare a studiilor universitare (universitatea unde continuă 

studiile, țara, domeniul de studiu etc.) 

o disponibilitatea respondenților de a mai furniza date despre propria 

carieră. 

Rezultate: rezultatele au fost centralizate într-un document trimis 

„Prorectoratului pentru activități studențești și parteneriate cu 

mediul economic și sectorul public și trimise conducerii facultăților 

UAIC care l-au solicitat. De asemenea, aceste rezultate au fost 

transmise și Departamentului de Asigurare a Calității, UAIC. 

3. Studiu de satisfacție a studenților din UAIC 

Scopul: evaluarea nivelului de satisfacție al studenților cu privire la 

programele de studiu, serviciile și facilitățile oferite de UAIC. 

Metodologia: 

 Surse de date: răspunsurile unui număr de 1052 de studenți care au răspuns la 

chestionarul online 
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 Instrumente utilizate: software specializat, baze de date și chestionarul de 

satisfacție în alcătuirea căruia au fost luate în considerare următoarele 

dimensiuni: 

o programul de studii, oferta de studii 

o metodele de predare-învățare 

o evaluarea studenților 

o resurse și spații de învățare 

o reprezentarea studenților în structurile de conducere a universității 

o facilități studențești 

o servicii administrative 

o oportunitățile de învățare extracurriculară 

o observații calitative 

 motivul alegerii studiilor la UAIC 

 percepția studenților cu privire la angajabilitate. 

Rezultate: rezultatele au fost centralizate într-un document solicitat de 

„Prorectoratul pentru activități studențești și parteneriate cu mediul 

economic și sectorul public”. 

5. Proiecte propuse și implementate de DSSA sau proiecte interne UAIC 

implementate cu implicarea DSSA 

1. Training-uri și workshop-uri 

Tabel 5. Centralizarea workshop-urilor și training-urilor organizate și susținute de specialiștii DSSA 

Nr. 
Crt. 

Workshop/ training Număr persoane 
Eveniment gazdă și 
data desfășurării 

Responsabil 

1. Sesiuni de formare pentru 
ambasadorii UAIC (abilități 
de gestionare a grupurilor de 
elevi, dinamică de grup) 

62 studenți 
participanți la 
primul training; 

Caravana UAIC 2016 
(18-19 februarie 2016) 

Irina ȘUBREDU 
Alma ANDREI 
Reprezentanți ai 
Departamentului 
MEDIA din UAIC 

2. Workshop „Caravana UAIC” 21 studenți Caravana UAIC 2015-
2016 
(11 martie 2016) 

Alma ANDREI 

3. Sesiune de formare pentru 
voluntari: abilități de 
prezentare. 

13 studenți 
voluntari DSSA 

Sesiune internă de 
formare 
(Aprilie 2016) 

Irina ȘUBREDU 
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4. Workshop „Cum să alegi 
facultatea care ți se 
potrivește?” 

250 de elevi de 
liceu din Galați, 
Rădăuți, Marginea, 
Hârlău, Pașcani, 
Botoșani, Tecuci și 
Iași, în 5 sesiuni de 
workshop 

Săptămâna Porților 
Deschise 2016 
(18-21 Aprilie 2016) 

Irina ȘUBREDU 

5. Program de training: 
“Descoperă-ți Elementul” 
(4 sesiuni succesive de câte 2 
ore fiecare) 

6 studenți, 
voluntari DSSA 

Ediție internă de testare 
a programului de 
training – pentru 
voluntarii DSSA, 
(Aprilie 2016) 

Irina ȘUBREDU 

6. Workshop „Feed-back 
Caravana UAIC” primăvara 
2016 

24 de studenți 
voluntari în 
caravană 

Caravana UAIC 
(9 mai 2016) 

Alma ANDREI 

7.  Training: “Grow your 
MIND(set)” 

7 studenți Training-uri DSSA 
(Iunie 2016) 

Irina ȘUBREDU 

8.  Workshop „Cum să-ți alegi 
facultatea care ți se 
potrivește” (2 sesiuni) 

210 de elevi de 
liceu 

Școala de vară pentru 
elevi SummerIS 
(16 iulie 2016) 

Irina ȘUBREDU 

9. Training: “Grow your 
MIND(set)” 

20 de elevi de 
liceu din clasele a 
X-a și a XI-a din 
toată țara 

Școala de vară pentru 
elevi SummerIS 
(20 iulie 2016) 

Irina ȘUBREDU 

10. Training Managementul 
stresului în producțiile 
muzicale 

16 studenți, 
membri ai Coralei 
Universitas 

Sesiune internă de 
formare pentru membrii 
Coralei Universitas 
(30 august 2016) 

Irina ȘUBREDU 

11. Cum să-ți planifici viitorul – 
training de orientare 

11 elevi de liceu, 
voluntari ai 
asociației AD Plus 

Training-uri DSSA 
(07 septembrie 2016) 

Irina ȘUBREDU 

12. Workshop: “Start în 
studenție” (3 sesiuni) 

Aprox. 100 de 
studenți în anul I 

Bun venit la UAIC 
(30 septembrie – 02  
octombrie 2016) 

Irina ȘUBREDU 
Alma ANDREI 

13. Corala UNIVERSITAS – Artă și 
provocare 

 Training-uri DSSA 
(4 octombrie 2016) 

Gabriela 
ENĂȘESCU 

14. Training „Aventura 
autocunoașterii” 

8 studenți Training-uri DSSA 
(5 octombrie 2016) 

Alma ANDREI 

15. Respirația în cânt și rolul 
cuvântului în abordarea 
partiturilor muzicale 

 Training-uri DSSA 
(11 octombrie 2016) 

Gabriela 
ENĂȘESCU 

16. Training „Învață să înveți” 13 studenți Training-uri DSSA 
(11 octombrie 2016) 

Oana CHISĂLIȚĂ 

17. Workshop „Activități pentru 
voluntarii DSSA 2016- 2017” 

21 studenți 
voluntari DSSA 

Organizare activitate 
DSSA 
(17 octombrie 2016) 

Alma ANDREI 

18. Respirația în cânt și rolul 
cuvântului în abordarea 
partiturilor muzicale 

 Training-uri DSSA 
(11 octombrie 2016) 

Gabriela 
ENĂȘESCU 

19. Training: “Grow your 
MIND(set)” 

13 studenți Training-uri DSSA 
(19 octombrie 2016) 

Irina ȘUBREDU 
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20. Training: “Cum să realizezi o 
prezentare de succes” 

17 studenți Training-uri DSSA 
(25 octombrie 2016) 

Diana CHIHAIA 

21. Training: “Doctorat 1.0” 44 studenți 
doctoranzi sau 
masteranzi 

Training-uri DSSA 
(25 octombrie 2016) 

Oana CHISĂLIȚĂ 

22. Training: “Studenție cu 
extraopțiuni” 

10 studenți Training-uri DSSA 
(26 octombrie 2016) 

Irina ȘUBREDU 

23. Training „Cum să realizezi un 
CV” 

21 studenți Training-uri DSSA 
(1 noiembrie 2016) 

Alma ANDREI 

24. Training LSE: Motivația de a 
face parte dintr-o asociație 
studențească 

12 studenți LSE Colaborare cu LSE 
(2 noiembrie 2016) 

Irina ȘUBREDU 

25. Training „Învață să înveți” 18 studenți Training-uri DSSA 
(2 noiembrie 2016) 

Oana CHISĂLIȚĂ 

26. Training „Managementul 
timpului” 

7 studenți Colaborare cu LSE 
(8 noiembrie 2016) 

Alma ANDREI 

27. Program de training: 
“Descoperă-ți Elementul” (4 
sesiuni succesive de câte 2 
ore fiecare) 

6 studenți  Training-uri DSSA 
(8 noiembrie 2016) 

Irina ȘUBREDU 

28. Training „Respirația în cânt 
și rolul cuvânt” 

 Training-uri DSSA 
(9 noiembrie 2016) 

Gabriela 
ENĂȘESCU 

29. Training: “Doctorat 1.0” 8 studenți Training-uri DSSA 
(15 noiembrie 2016) 

Oana CHISĂLIȚĂ 

30. Training LSE: Gestionarea 
inteligentă a emoțiilor 

24 studenți LSE Colaborare cu LSE 
(16 noiembrie 2016) 

Irina ȘUBREDU 

31. Workshop „Cum să-ți alegi 
facultatea care ți se 
potrivește” 

45 de elevi de 
liceu din clasele a 
X-a și a XI-a din 
Bacău 

Colaborare cu FPSE 
(14 noiembrie 2016) 

Irina ȘUBREDU 

32. Training “Tehnologie pentru 
studenție” 

12 studenți Training-uri DSSA 
(16 noiembrie 2016) 

Diana CHIHAIA 

33. Training “Cum să construiești 
un chestionar” 

13 studenți Colaborare cu LSE 
(16 noiembrie 2016) 

Diana CHIHAIA 

34. Workshop „Contractul de 
voluntariat” 

22 studenți Organizare activitate 
DSSA 
(18 noiembrie 2016) 

Alma ANDREI 

35. Training: „Comunicarea în 
cadrul UAIC” 

4 studenți Training-uri DSSA 
(23 noiembrie 2016) 

Noemi BOMHER 

36. Training „Cel Mai Bun An (de 
până acum)” (2 sesiuni de 
câte 2 ore fiecare) 

8 angajați UAIC Training CEPP pentru 
angajații UAIC 
(24 noiembrie 2016 și 09 
decembrie 2016) 

Irina ȘUBREDU 

37. Training „Setting goals” 7 studenți Training-uri DSSA 
(29 noiembrie 2016) 

Alma ANDREI 

38. Workshop „Cum să-ți alegi 
facultatea care ți se 
potrivește” 

235 elevi din 6 

licee ieșene 

Caravana UAIC 2016 – 
2017 
(12 decembrie 2016 – 27 
ianuarie 2017) 

Irina ȘUBREDU 
Alma ANDREI 
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Tabel 6. Centralizare situație înscrieri și participare la training-urile susținute de specialiștii DSSA în 

perioada Octombrie – Decembrie 2016 
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2. Prezentarea serviciilor DSSA în facultățile UAIC 

Perioada: aprilie 2016 – iunie 2016, noiembrie – decembrie 2016 

 Întâlniri cu decanii facultăților UAIC și reprezentanți ai decanatelor facultăților 

pentru activități studențești (în colaborare cu Departamentul MEDIA al UAIC); 

 Prezentarea DSSA și a serviciilor oferite de fiecare centru în parte; 

 Promovarea proiectelor implementate de DSSA sau partenerii UAIC din mediul 

academic și business; 

 Recrutarea de studenți voluntari. 

În perioada menționată toți specialiștii DSSA au susținut un număr de 56 de prezentări, însoțiți 

și de studenți voluntari ai DSSA. Astfel, aproximativ 2300 de studenți ai UAIC au fost informați 

despre serviciile oferite de DSSA și despre proiectele utile dezvoltării profesionale și personale. 

3. Caravana UAIC 

Perioada: martie - mai și decembrie 2016 

DSSA împreună cu 24 de studenți voluntari din cadrul asociațiilor studențești din UAIC, 13 

profesori din facultățile UAIC, reprezentanți ai Departamentului MEDIA al UAIC au promovat 

oferta academică a Universității în 56 de licee din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, 

Suceava și Vaslui. 

Pentru realizarea acestui proiect au fost organizate training-uri de formare pentru 

studenții voluntari și sesiuni de informare pentru profesorii din UAIC, în colaborare cu 

Departamentul MEDIA din UAIC. 

Tabel 7. Centralizare licee vizitate de Caravana UAIC în perioada martie-mai 2016 și decembrie 2016 

Județul Localitatea Liceul 
Număr de elevi 

participanți 

Bacău Bacău 
 

Colegiul Economic "Ion Ghica" 
Colegiul Național "Vasile Alecsandri" 

250 elevi 
200 elevi 
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Onești Colegiul National "Dimitrie Cantemir" 
Colegiul National "Grigore Moisil" 

420 elevi 
240 elevi 

Botoșani Botoșani 
 
 
 
 
Dorohoi 

Liceul Pedagogic "Nicolae Iorga" 
Liceul "A.T. Laurian" Botoșani 
Liceul Economic "Octav Onicescu" 
Liceul "Dimitrie Negreanu" 
Liceul "Grigore Antipa" 
Colegiul National "Grigore Ghica" 

200 elevi 
200 elevi 
220 elevi 
175 elevi 
100 elevi 
130 elevi 

Iași Iași 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Târgu Frumos 
 
Pașcani 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” 
Colegiul Național „Octav Băncilă” 
Liceul Tehnologic Economic de Turism 
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” 
Colegiul Tehnic „Mihail Sturza” 
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” 
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” 
Colegiul Național Iași 
Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara 
„Vasile Adamachi” 
Liceul Teoretic Waldorf 
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel 
Mare” 
Liceul Teoretic „Miron Costin” 
Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” 
Colegiul Tehnic de Electronică și 
Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” 
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” 
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” 
Colegiul Economic Administrativ 
Colegiul „Richard Wurmbrand” 
Liceul Tehnologic de Mecatronica si 
Automatizări 
Liceul Teoretic "Ion Neculce" 
Liceul Tehnologic "Petru Rareș" 
Liceul Economic "Nicolae Iorga" 
Colegiul National "Mihail Sadoveanu" 
Liceul Teoretic "Miron Costin" 

220 elevi 
40 elevi 
90 elevi 
100 elevi 
60 elevi 
150 elevi 
250 elevi 
30 elevi 
35 elevi 
 
60 elevi 
50 elevi 
 
40 elevi 
30 elevi 
60 elevi 
 
150 elevi 
140 elevi 
40 elevi 
46 elevi 
25 elevi 
 
150 elevi 
80 elevi 
50 elevi 
200 elevi 
150 elevi 

Neamț Piatra Neamț 
 
 
 
 
Roman 
 
 
Târgu Neamț 

Colegiul Național de Informatică 
Colegiul Național “Gh. Asachi” 
Colegiul Național “Calistrat Hogaș” 
Grupul Școlar Economic Administrativ 
Colegiul Național Petru Rareș 
Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman 
Colegiul National “Roman Vodă” 
Colegiul Tehnic “Miron Costin” 
Colegiul National "Ștefan cel Mare" 

100 elevi 
100 elevi 
110 elevi 
50 elevi 
70 elevi 
80 elevi 
materiale 
materiale 
180 elevi 

Suceava Fălticeni 
 
Suceava 

Colegiul Tehnic “Mihai Bacescu” 
Colegiul National “Nicu Gane” 
Colegiul National „Mihai Eminescu” 
Colegiul National „Petru Rareș” 
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” 
Colegiul National „Stefan cel Mare” 

120 elevi 
160 elevi 
200 elevi 
140 elevi 
100 elevi 
140 elevi 

Vaslui Vaslui 
 

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui 
Colegiul Economic „Anghel Rugina” 

460 elevi 
210 elevi 
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Bârlad 

Liceul Teoretic „Emil Racoviță” 
Liceul Industrial „Stefan Procopiu” 
Liceul cu Program Sportiv Vaslui 
Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” 

50 elevi 
210 elevi 
70 elevi 
50 elevi 
240 elevi 
7 elevi 

TOTAL 14 localități 57 de licee 7228 elevi 

4. Club IQ 

(coordonator Dr. Diana CHIHAIA) 

Proiectul se adresează liceenilor olimpicilor naționali și internaționali, potențiali candidați la 

admiterea în UAIC dar și studenților Universității, care au rezultate deosebite 

Realizator: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași în parteneriat cu Asociația ROTALENT 

Sala Clubului IQ: sala 420, corp R al UAIC 

Membri înscriși: 67 olimpici naționali și internaționali 

Tipuri de activități desfășurate: 

 Mentorat 

 Ateliere de lucru 

 Activități de dezvoltare personală 

Tabel 8. Numărul olimpicilor și studenților înscriși în Club IQ 

Domeniu de excelență 
Număr 
înscriși 

Chimie 14 

Matematică 12 

Informatică 7 

Limba Română, Lectură și Lingvistică 5 

Fizică 6 

Religie 4 

Arte 3 

Limba Franceză 3 

Limba Spaniolă 3 

Limba Neogreacă 3 

Greacă veche 2 

Astronomie și Astrofizică 1 

Dezbateri 1 

Geografie 1 

Limba Germană 1 

Limba Italiană 1 
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Tabel 9. Centralizare a activităților desfășurate și a evenimentelor la care au participat membrii 

Clubului IQ în perioada Ianuarie - Decembrie 2016 

Nr. 
crt. 

Activități / Evenimente Perioada Mentor / Trainer / Responsabil 

1.  Întâlniri periodice ale 
membrilor clubului 

Ianuarie – 
Decembrie 

2016 

Dr. Diana CHIHAIA 

2. Povestea Clubului IQ continuă 19 Decembrie 
2016 

Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI 
Dr. Diana CHIHAIA 

6. Corala UNIVERSITAS 

(coordonator Gabriela ENĂȘESCU) 

“Muzica este omul, mai mult decât cuvintele, căci cuvintele nu sunt decât 
simboluri abstracte care transmit înțelesuri reale bazate pe fapte”. 
(Yehudi Menuhin) 

 

Corala UNIVERSITAS a fost înființată pe 27 martie 2015 concretizând astfel, o serie de inițiative 

la nivelul Universității, inițiative care au constat în implicarea studenților UAIC în activități 

cultural-artistice. Înființarea coralei completează lista de servicii integrate oferite studenților 

și absolvenților noștri, servicii care implică activ studenții în viața și pulsul Universității și care 

presupun: 

 promovarea educației culturale și a formării profesionale în domeniul culturii; 

 promovarea imaginii Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin organizarea de 

concerte cu ocazia evenimentelor academice; 

 încurajarea mobilității culturale în UAIC și a intervenției culturale; 

 perfecționarea profesională a studenților; 

 susținerea artei clasice, romantice, moderne și contemporane; 

 accesibilizarea publicului academic în ceea ce privește muzica corală prin concertele 

propriu-zise – încurajarea debutului artistic în rândul studenților; 

Corala “Universitas” este o formație corală mixtă cu o componență elastică, funcție de forma 

de manifestare sau de natura repertoriului. Grupul, format din studenți selectați din cele 15 

facultăți ale Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, își propune readucerea artei corale în 

atenția mediului academic universitar, cultivând vocea ca instrument generator de emoție 

profundă și directă, asimilarea și dezvoltare repertorială realizându-se prin abordarea de 
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lucrări care corespund spiritului și temperamentului formației dar și în funcție de capacitățile 

sale vocale. 

Tabel 10. Concerte / recitaluri ale Coralei “Universitas” în perioada ianuarie 2016 - Decembrie 2016 

Nr. 
crt. 

Concerte / recitaluri Locația Data 

1. 
Recital - „Eminescu... cânt și cuvânt” 
http://tinyurl.com/Universitas8 

Biblioteca Centrală 
Universitară 

31.01.2016 

2. 
Biblioteca Vie – editia a XVII-a 
http://tinyurl.com/Universitas9 

Libraria Orest Tafrali 24.02.2016 

3. 
Recital „Fii Campionul sau Vindecătorul 
proiectului” 
http://tinyurl.com/Universitas10 

Biblioteca Centrală 
Universitară 

23.03.2016 

4. 

Recital de muzică românească susținut în 
cadrul Festivalului Ligilor studențești – 
GAUDEAMUS Artium LSGG – LSFI 
http://tinyurl.com/Universitas11 
http://tinyurl.com/Universitas12 

Casa de Cultură a 
Studenților 

31.03.2016 

5. 

Proiect „Promovarea culturii românești 
prin intermediul muzicii” în regiunea 
Piemonte – Italia ( 11 – 21 aprilie 2016 ) 
Recital muzică românească - 
Universitatea Politehnică din TORINO 
http://tinyurl.com/Universitas13 
http://tinyurl.com/Universitas14 

Universitatea Politehnică 
din Torino 

13.04.2016 

6. 
Recital muzică românească și muzică sacra 
- Santuario MADONNA DEL POPOLO  
http://tinyurl.com/Universitas15 

CHERASCO (Piemonte) 14.04.2016 

7. 
Recital muzică românească și muzică sacra 
- Casa de bătrâni – Annunziata  
http://tinyurl.com/Universitas16 

SOMMARIVA PERNO 
(Piemonte) 

14.04.2016 
 

8. 
Recital muzică românească și muzică 
sacra - Parrocchia CRISTO RE (Sala Ordet)  
http://tinyurl.com/Universitas17 

ALBA (Piemonte) 15.04.2016 

9. 
Recital muzică românească și muzică sacra 
- Chiesa Parrocchiale 
http://tinyurl.com/Universitas18 

SOMMARIVA PERNO 
(Piemonte) 

16.04.2016 

10. 
Recital muzică românească și muzică 
sacra - Chiesa della Madonna del Carmine  
http://tinyurl.com/Universitas19 

TORINO 17.04.2016 

11. 
Recital muzică românească și muzică sacră 
- Salone dell' Orratorio Parrocchiale  
http://tinyurl.com/Universitas20 

CANALE 
 

19.04.2016 

12. 

Participarea la a XIX – a ediție a 
„Bibliotecii vii” – cu un recital de muzică 
românească 
http://tinyurl.com/Universitas21-1 

Libraria Orest Tafrali 18.05.2016 

13. 
Recital – Noaptea Muzeelor „Istorie în 
ecouri muzicale…”  
http://tinyurl.com/Universitas22 

Muzeul Universității 
“Alexandru Ioan Cuza” 

21.05.2016 

http://tinyurl.com/Universitas8
http://tinyurl.com/Universitas9
http://tinyurl.com/Universitas10
http://tinyurl.com/Universitas11
http://tinyurl.com/Universitas12
http://tinyurl.com/Universitas13
http://tinyurl.com/Universitas14
http://tinyurl.com/Universitas15
http://tinyurl.com/Universitas16
http://tinyurl.com/Universitas17
http://tinyurl.com/Universitas18
http://tinyurl.com/Universitas19
http://tinyurl.com/Universitas20
http://tinyurl.com/Universitas21-1
http://tinyurl.com/Universitas22
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14. 

Recital de muzică sacră susținut în cadrul 
Congresului Milostivirii Divine 
http://tinyurl.com/Universitas23 
 

Catedrala Romano – 
Catolică „Sfânta Maria, 

Regină” Iași 
10.06.2016 

15. 

Recital susținut în cadrul evenimentului 
“Călătorie la 1900” – Castelul Miclăușeni 
http://tinyurl.com/Universitas24 
http://tinyurl.com/Universitas25 
http://tinyurl.com/Universitas26 

Miclăușeni 
 

03.09.2016 

16. 
Deschiderea anului universitar 2016-2017 
http://tinyurl.com/Universitas27 

Aula Magna “Mihai 
Eminescu” 

30.09.2016 

17. 
Decernare titlui Doctor Honoris Causa – 
Antoine Sylvain Bailly 
http://tinyurl.com/Universitas28 

Aula Magna “Mihai 
Eminescu” 

21.10.2016 

18. 
Recital aniversar 156 ani de la înființarea 
UAIC 
http://tinyurl.com/Universitas29 

Aula Magna “Mihai 
Eminescu” 

28.10.2016 

19. 
Recital muzică românească – “Flori de 
toamna”2016 
http://tinyurl.com/Universitas30 

Gradina Botanică 
„Anastasie Fătu” Iași 

29.10.2016 

20. 

Recital susținut cu ocazia Zilelor Muzeului 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași 
http://tinyurl.com/Universitas31 

Muzeul Universității 23.11.2016 

21. 
Decernare titlui Doctor Honoris Causa – 
Jean Pradel 
http://tinyurl.com/Universitas32 

Aula Magna “Mihai 
Eminescu” 

16.12.2016 

22. 
Recital colinde „În așteptarea lui Moș 
Crăciun” 
http://tinyurl.com/Universitas33 

Castelul Miclăușeni 18.12.2016 

23. 
Recital „Colinde la ceas de seară” 
http://tinyurl.com/Universitas34 

Biblioteca Centrală 
Universitară 

19.12.2016 

24. 
Concertul de Crăciun al UAIC 
http://tinyurl.com/Universitas35 

Aula Magna “Mihai 
Eminescu” 

22.12.2016 

4. Marșul Absolvenților 

Data evenimentului:  27 Mai 2016 

Ediția:    a 10-a 

Coordonatori UAIC:   Fundația ALUMNI și Centrul ALUMNI 

Parteneri: 

Primăria Iași 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” (UTI) 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” (UMF) 

Universitatea de Arte “George Enescu” (UAGE) 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion 

Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) 

http://tinyurl.com/Universitas23
http://tinyurl.com/Universitas24
http://tinyurl.com/Universitas25
http://tinyurl.com/Universitas26
http://tinyurl.com/Universitas27
http://tinyurl.com/Universitas28
http://tinyurl.com/Universitas29
http://tinyurl.com/Universitas30
http://tinyurl.com/Universitas31
http://tinyurl.com/Universitas32
http://tinyurl.com/Universitas33
http://tinyurl.com/Universitas34
http://tinyurl.com/Universitas35
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4. Participare la “Bun venit la UAIC!” 

Perioada: 29 septembrie – 2 octombrie 2016 

 Participare la punctul de informare de la cort; 

 Promovarea serviciilor de consiliere educațională, psihologică și de carieră pentru 

studenții admiși în anul I la UAIC; 

 Organizarea workshop-ului “Start în studenție” în toate cele 3 zile ale 

evenimentului, pentru aproximativ 100 de studenți admiși în anul I; 

 Centru de testare la cortul DSSA pentru descoperirea intereselor, valorilor și 

tipurilor de perspective asupra învățării; 

 Promovarea training-urilor oferite de DSSA; 

 Recrutare de studenți pentru preselecțiile Coralei UNIVERSITAS. 

6. Proiecte cu finanțare europeană implementate cu implicarea DSSA 

1. EANET 

În cadrul proiectului EANET – Entrepreneurs Alumni Network – un Proiect Tempus la care 

participă 13 universități din Olanda, Germania, Ucraina, Moldova și Georgia Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza‟ participă la prima rețea transnațională care își propune să îi conecteze 

pe tinerii antreprenori absolvenți, ai acestei rețele. 

Scopul proiectului este să unească forțele absolvenților care au experiență în 

antreprenoriat și care își doresc să colaboreze sau să-și dezvolte afacerea dincolo de granițele 

țării. 

 Parteneri implicați în proiect: 

 Hogeschool van Amsterdam, Olanda 

 Freie Universität Berlin, Germania 

 Universitatea “Alexandra Ioan Cuza” din Iași, România 

 Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ucraina 

 V.N. Karazin Kharkiv National University, Ucraina 

 Kharkiv National Automobile and Highway University, Ucraina 

 KROK University, Ucraina 

 Academy of Economic Studies of Moldova, Republica Moldova 

 Alecu Russo Bălți State University, Republica Moldova 

 Cahul State University „B.P. Hașdeu”, Republica Moldova 



 

Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi 
Biroul se află în Corpul A al Universităţii, etajul II 
Telefon: +40 232 201103 
Fax: +40 232 201121 

30 
 

 

 Ilia State University, Georgia 

 Georgian Technical University, Georgia 

 Kutaisi University, Georgia 

 CHE Consult GmbH, Germania 

DSSA în colaborare cu reprezentanții Facultății de Informatică din UAIC au dezvoltat o platformă 

care ajută la dezvoltarea bazei de date cu absolvenții antreprenori de la universitățile 

partenere. Proiectul a fost prelungit până la sfârșitul lui septembrie 2017, având în vedere că 

o serie de activități ale proiectului au fost greu de implementat la nivelul partenerilor din 

Moldova, Ucraina și Georgia din cauza sistemului birocratic. 

2. ICARD – Individual Career Development 

Proiectul internațional Individual CAreeR Development (ICARD) a fost inițiat de Universitatea 

din Padova, iar durata implementării a fost 1 septembrie 2014 – 31 august 2016) și a fost 

implementat în următoarele universități și organizații. 

 Universitatea din Padova (Italia) 

 Universitatea din Queensland (Australia) 

 Universitatea din Maastricht (Olanda) 

 Universitatea din Salamanca (Spania) 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România) 

 Universitatea din Leuven (Belgia) 

 Militos Consulting (Grecia) 

 Melius s.r.l. (Bologna, Italia) 

 

ICARD a fost un Parteneriat Strategic dezvoltat în cadrul Programului Erasmus+ iar rezultatul 

acestui proiect este Program European de Dezvoltare a Carierei (PEDC) care facilitează 

dezvoltarea competențelor de managementul carierei studenților. Universitatea din 

Queensland (Australia) are dezvoltat un astfel de program, iar Proiectul ICARD, prin activitățile 

sale, a valorificat aceste conținuturi adaptându-le la cultura europeană și la condițiile specifice 

universităților partenere. 

Pe parcursul anului 2016 UAIC s-a implicat în adaptarea lingvistică și crearea de 

conținuturi pentru PEDC, testarea programului și apoi readaptarea acestuia în funcție de 
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feedback-ul studenților. Programul poate fi accesat gratuit de către studenții UAIC la adresa 

http://www.career-modules.eu. 

 

 

Șef serviciu, 

Dr. Diana CHIHAIA 

http://www.career-modules.eu/

