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1.Reprezentarea studenţilor UAIC
Reprezentarea studenţilor în structurile
de conducere UAIC
•

Organizarea sesiunilor de alegeri studenţeşti la
nivelul Consiliilor facultăţilor

•

Validarea studenţilor în Consiliul Facultăţii,
Senat şi Birou Senat

•

Întâlniri periodice cu studenţii pentru
identificarea şi soluţionarea problemelor
curente

•

Vocea studentului – comunicarea cu
structurile de conducere ale facultăţilor şi ale
universităţii

Studenţi şi Absolvenţi

2. Asociaţii studenţeşti
 Asociaţia Europeanã a Studenţilor în Drept (ELSA)
 Organizaţia Internaţională de Tineri AIESEC
 Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor de Asistenţă
Socială Iaşi (ASALT)
 Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români
(ASCOR)
 Liga studenţilor economişti (LSE)
 Liga Studenţilor de la Geografie şi Geologie (L.S.G.G.)
 Organizaţia Studenţilor la Studii Europene Iaşi (OSSEI)
 PRIME Iaşi
 Asociaţia „Tinerii Ecologi Români din Iaşi” (T.E.R.IS)
 Asociaţia Studenţilor Jurnalişti (ASJ)
 Asociaţia studenţească ”Societatea pentru psihologie”
(SPP)
 Asociaţia studenţească Gipsy Eye
 Asociatia Tinerilor Romani din Afara Granitelor
(ATRAG)
 Erasmus Students Network Iasi – ESN Iasi
 Asociatia Tinerilor Basarabieni – ATB
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2. Asociaţii studenţeşti
 Asociatia Naţională a Studenţilor în Ştiinţe Administrative (ANSSA)
 Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Facultăţii de Filosofie din Iaşi
(ASAFFI)
 Asociatia Studentilor Chimisti Iasi (ASCIS)
 Liga Studentilor de la Istorie (LSI)
 Asociaţia Studenţilor Europeni (AEGEE)
 Asociaţia studenţilor francofoni din Iaşi (ASFI)
 Asociaţia Studenţilor Informaticieni Ieşeni (ASII)
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3.Activitatea Consiliului Administrativ
pentru Probleme Social-Studenţeşti
•

Organizarea de alegeri la nivelul căminelor şi complexelor studenţeşti

•

Monitorizarea activităţii din Complexele studenţeşti UAIC: ,,Titu
Maiorescu” , "Târguşor-Copou“, “Codrescu” şi Centrul de Schimburi
Internaţionale “Gaudeamus”

•

Elaborarea şi adoptarea unui nou Regulament CAPSS

•

Activităţi în sălile de lectură - implicarea part-time job a studenţilor

•

Iniţierea Studiului privind identificarea nivelului de satisfacţie al
studenţilor din campusurile UAIC la care au participat 400 de studenţi

•

Angajarea studenţilor, în regim part-time job, pentru a desfăşura activităţi
la Grădina Botanică şi la Cantina din Complexul “Titu Maiorescu”
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4. Servicii de carieră CIPO
Pregătirea evenimentului CARAVANA 2010
• Perioada: 8-23 martie 2010
• Numărul liceelor vizitate: 120 licee
• Numărul prezentărilor realizate: 176
• Numărul elevilor participanţi la prezentări: aprox. 24.000 elevi din clasa a
XII-a
Organizare:
• Numărul studenţilor participanţi la eveniment: 45 studenţi organizaţi pe 3
trasee
• 7 sesiuni de training/ 30 ore de pregătire a echipelor studenţeşti pentru
prezentarea atractivă a ofertei academice
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4. Zilele Porţilor Deschise
în Facultăţile UAIC (11-16 mai)
•
•

Numărul elevilor participanţi: aprox. 230
Numărul evenimentelor realizate de facultăţi: 75 sub forma de cursuri
deschise, seminarii, prelegeri, laboratoare demonstrative, tururi ghidate ale
facultăţilor, dezbateri, puncte de informare, întâlniri cu asociaţiile
studenţeşti, vizite la Planetariu, expoziţii de pictură.

Promovare: broşura
evenimentului transmisă
liceelor din Iaşi şi
consilierilor şcolari din ţară
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4. Informare operativă a
candidaţilor la admitere si a
bobocilor
ADMITEREA 2010
(12-18 iulie 2010)

•
•

Implicarea a 12 studenţi voluntari (4 studenți / zi – la
telefon; 8 studenți / zi la punctul de informare din Corpul A)
Hot-line Admitere: aprox. 300 apeluri telefonice

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2010-2011
27 septembrie
Elaborarea Ghidului Studentului
Distribuirea unui număr de 5500 ghiduri studenţilor de la UAIC
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4. Zilele bobocilor
•

proiect realizat în colaborare cu departamentul MEDIA

•

mobilizarea şi instruirea studenţilor voluntari pentru promovarea
evenimentului la cursurile anului I

•

realizarea unei prezentări a serviciilor Universităţii

•

organizarea unei expoziţii cu proiecte ale asociaţiilor studenţeşti
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5. Fundaţia ALUMNI UAIC

•

Realizarea de noi oferte
Oferă sprijin în organizarea Cursurilor
Festive şi a Reuniunilor Aniversare de
promoţie astfel:
• Aula „Mihai Eminescu” (în
funcţie de disponibilitate la
momentul rezervării)
• pachetul de servicii aferente
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Fundaţia ALUMNI UAIC
Elaborare şi demarare proiecte
pentru dezvoltarea
Fundaţiei Alumni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crearea unei identităţi reprezentative,
Construirea unui nou site pe pagina uaic.ro,
Promovarea site-ului ca o platformă de interacționare,
Intensificarea relatiei cu alumni UAIC prin organizarea unor conferințe, întâlniri,
evenimente periodice ,
Newsletter Alumni,
Crearea unor avantaje pentru membrii Fundaţiei AUAIC şi pentru susţinătorii
acesteia cu cei 2% din impozitul pe venit,
Sprijin în organizarea Cursurilor festive şi Reuniunilor aniversare,
Identificarea de noi surse de venit din activităţi permanente
Diversificarea şi comercializarea obiectelor promoţionale ale UAIC,
Programe pentru atragerea şi implicarea de noi membri alumni în activităţile
Fundaţiei.
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6.Activităţile grupului de studenţi ProAlumni UAIC

•
•
•
•

Realizarea, cu sprijinul facultăţilor, a unei baze de date cu 450 membri de
onoare ai fundaţiei Alumni
Pregătirea Proiectului Festivalului Studenţesc Internaţional Pluriculturalis

Scholasticus Conventus Inter Nationes

Primirea vizitei unui număr de şase studenţi de la Universităţile din
Konstanz, Leuven şi Jena (30 septembrie-3 octombrie)
Iniţierea demersurilor necesare organizării şi desfăşurării concursului
pentru Imnul Absolventului, organizat pe Centrul Universitar Iaşi.
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6. Ziua absolventului 2010
19 iunie
•

Aproximativ 3000 absolvenţi participanţi de la toate universităţile din Centrul Universitar
Iaşi:
- Universitatea din Iaşi “Alexandru Ioan Cuza”
- Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi
- Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
- Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.
T. Popa” Iaşi
- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară

•
•
•
•

SPECTACOL organizat în colaborare cu Universitatea de Arte “George Enescu”
din Iaşi
1910 tricouri personalizate
600 insigne
16 bannere pentru facultăţile UAIC
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

7. Proiecte POSDRU
de susţinere a activităţilor specifice
Prorectoratului Studenţi şi Absolvenţi

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

7.1.
“Stagii de pregătire practică şi activităţi de
stimulare a inserţiei pe piaţa muncii pentru
studenţi şi absolvenţi”
POSDRU 31367

•

•
•

Durata Proiectului: doi ani. Proiectul a fost demarat la 1 septembrie 2009 şi
va fi finalizat la 31 august 2011
Bugetul Proiectului: 1.838.795,26 lei (443.083,19 euro) din care
1.736585.08 lei finanţare nerambursabilă
Organizaţii Partenere : 30 (instituţii de stat, organizaţii şi asociaţii
nonguvernamentale, societăţi comerciale). Parteneriatul constă în
organizarea riguroasă a unui stagiu de practică pentru studenţii de la
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, selecţionaţi în urma unui
concurs

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI





•
•
•

Rezultate

30 contracte semnate
1 studiu efectuat pe cele 30 organizaţii partenere cu privire la
nevoile lor organizaţionale
133 stagii de practică pentru studenţii Universităţii
Workshop – echipa de management, tutorii din facultăţi, mentorii
din companiile contractate
Realizarea a 15 fişe de competenţe şi seturi de criterii de selecţie
a studenţilor, specifice fiecărei facultăţi
Înscrierea a 255 studenţi de la toate facultăţile
255 aplicaţii colectate şi arhivate
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Investeşte în

OAMENI









7.2. “Centru Regional pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului în rândul tinerilor”

POSDRU 39982
Crearea Centrului Regional pentru dezvoltarea
antreprenoriatului
Beneficiari : 200 studenti (licenta, master, doctorat)
Implicarea unui număr de 40 de studenţi în realizarea de training-uri
pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi realizarea a unui plan
de afaceri
Realizarea a două suporturi de curs
Depunerea primelor planuri de afaceri. Premii: 10000 RON/proiect
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7.3. “Absolvenții și Piața Muncii”

Investeşte în

OAMENI

Studiu național de monitorizare a inserției
pe piața muncii a absolvenților din
învățământul superior
POSDRU 41750

Primul proiect național care urmărește legătura dintre studiile absolvite
și activitatea profesională
Proiect inițiat și coordonat de Consiliul Național pentru Finanțarea
Învățământului Superior în parteneriat cu Universitatea din
Kassel, Germania - Centrul International pentru Cercetari în
Învăţământul Superior (INCHER)
60 de universități de stat și private din România
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Investeşte în

OAMENI
•

Obiectivele generale ale UAIC în cadrul proiectului:
- Implementarea unui cadru instituţional pentru analiza inserţiei pe
piaţa muncii a foştilor şi noilor absolvenţi ai Universităţii “Alexandru Ioan
Cuza”.
- Efectuarea de analize comparative pentru generaţiile 20052009 şi diseminarea rezultatelor la toate nivelele de interes academic.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI
•

Acțiuni realizate:

•

Realizarea bazei de date de contact ale absolvenților din promoţiile 2005
şi 2009 cu peste jumătate din cei aproximativ 13000 de absolvenți din cele
2 promoții

-

Expedierea a 9178 invitații și reamintiri de participare la studiu prin
intermediul scrisorilor poștale unui număr de aproximativ 5000 de
absolvenți

-

Expedierea a aproximativ 4000 de invitații și reamintiri de participare la
studiu prin e-mail

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI
•

Rezultate:
- până în prezent, 1400 de răspunsuri la chestionare pentru cele 2
promoții (dublu față de media de răspuns la nivel național)

Rezultate aşteptate în viitor:
- în luna aprilie 2011, interpretarea datelor referitoare la angajabilitate
obținute prin răspunsul la chestionar
- în luna iunie 2011, posibilitatea de a prelua platforma online și de a o
adapta pentru alte promoții

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

7.4. “Managementul comunicării cu
alumni pentru instituţii de
învaţământ superior din România”
POSDRU

Parteneri:
• Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – partener principal
• Universitatea de Vest din Timișoara
• Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca
• Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
• SC Novensys Corporation SRL
• S.C. GOLD AGAMA CONSULTING S.R.L.
•

Valoare totală proiect: 20.860.047,58

•

Perioada derulării: 1.11.2010 – 30.04.2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI
•

Obiectivul general : creșterea gradului de comunicare între mediul
universitar și mediul economic (angajatori).

•
•

Obiectivele specifice (7):
1. Creșterea gradului de implicare/participare a comunitatii de afaceri în
activitățile și procesele de definire a competențelor și a programelor de
studii universitare în 3 universități din România.

•
•

2. Adaptarea ofertelor de învățământ superior la nevoile pieței muncii și ale
societății bazate pe cunoaștere prin creșterea gradului de comunicare între
universități, studenți și angajatori.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI
•

Obiectivele specifice:

•

3. Imbunatățirea managementului universitar în vederea creșterii capacității
universităților de a-și corela oferta cu cerințele celor interesați (universitățistudenți-angajatori).

•
•

•

4. Dezvoltarea unui instrument TIC specializat, cu ajutorul căreia să se
realizeze managementul procesului comunicațional dintre universitățistudenți-absolvenți-angajatori.
5. Promovarea conceptului centrelor de comunicare, în rândul entităților
interesate-universități, absolvenți, angajatori.
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Investeşte în
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Rezultate:
• Centrul ALUMNI – corp R
• 480 participanţi la instruire; 350 studenţi care au beneficiat de operaţiunile
finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior
• 9 evenimente media dedicate promovării comunicării cu alumni/an
• 4 sisteme software dezvoltate pentru interconectarea universităților
sprijinite
• 18 prezentari de bune practici destinate îmbunătățirii comunicării dintre
mediul academic și angajatori prin intermediul Centrului Alumni
• 46 evenimente de diseminare a noului instrument de management al
comunicării cu alumni
• 10 proceduri de comunicare integrate pentru comunicarea cu alumni
• 15 sesiuni de formare în domeniul comunicării cu alumni folosind sistemul
informatics

FONDUL SOCIAL
EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

Avantajele utilizării portalului
de colaborare

– reprezintă interfaţa dintre foştii absolvenţi,
alumni, mediul universitar şi angajatori.
– poate fi considerat o poartă de acces
pentru a sprijini şi pentru a facilita
participarea la târguri de job-uri axate pe
oferta de absolvenţi şi studenţi.
– extinde procesul comunicaţional dintre
universităţi pentru o gamă largă de
angajatori locali cât şi naţionali.
– poate fi utilizat pentru a elimina nevoia de
a naviga pe mai multe site-uri web şi
aplicaţii, astfel încât utilizatorii,în cazul
nostru alumni, să interacţioneze cu foştii
colegi şi profesori, să fie membri ai unor
grupuri şi să iniţieze subiecte de discuţie,
să menţină o strănsă legătură cu
facultatea.

PORTAL – acces via web
Acces controlat utilizatori, grupuri
Pagina personalizata individual/grup
Colaborare - email, discutii forum
Stiri, cautare, evenimente
Management documente
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Mulţumiri pentru atenţie!
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