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RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
DESCRIEREA PROIECTULUI
Titlul proiectului: Șanse egale la educație - echitate în societate! – Se3S
Domeniul vizat: Domeniul 1 - Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și
sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei
muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)
Scopul proiectului: Creșterea accesului la studii superioare prin reducerea disparităților
dintre diferite categorii socio-economice, dezvoltarea și consolidarea unui mediu
educațional incluziv bazat pe cunoașterea nevoilor și așteptărilor studenților și facilitarea
integrării profesionale a studenților prin corelarea ofertei educaționale universitare cu
nevoile pieței muncii în vederea creșterii echității sociale.
Obiectivele proiectului:
 O1. Promovarea ofertei educaționale a UAIC prin campanii de comunicare generală și
comunicare focalizată pe elevii din grupuri defavorizate (licee din mediul rural și orașele
sub 10.000 de locuitori, elevi proveniți din sistemul de asistență socială, elevi aparținând
minorității rome)
 O2. Analiza implicării studenților UAIC în activități extracurriculare
 O3. Analiza inserției absolvenților pe piața muncii prin identificarea așteptărilor
studenților UAIC din anii terminali de la viitorul angajator
 O4. Analiza și corelarea planurilor de învățământ și a competențelor obținute de
absolvenți cu cerințele mediului socio-economic/pieței muncii prin înființarea Consiliilor
consultative
 O5. Corelarea planurilor de învățământ cu cerințele mediului socio-economic/pieței
muncii prin introducerea unui curs facultativ Educație profesională pentru integrarea pe
piața muncii - introducere în practica de specialitate și publicarea acestuia
 O6. Gestionarea cu eficiență şi eficacitate a resurselor umane, financiare și logistice
dedicate proiectului
TOTAL GENERAL PROIECT: 389.800,00 lei, din care:
Valoare finanțată de ME: 355.000 lei,
Valoare cofinanțare: 34.800 lei,
MANAGER DE PROIECT: Conf.univ.dr. Romeo-Constantin ASIMINEI

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
In perioada de implementare, toate activitatile s-au desfasurat conform graficului
de implementare, cu respectarea si adaptarea la conditiile impuse de situatia
epidemiologica actuala :
- au fost elaborate materiale pentru promovarea generala a ofertei educaționale a UAIC și
cele focalizate pe elevii din grupuri defavorizate. Acestea au fost distribuite către elevi prin
canale de comunicare clasice (puncte de informare UAIC în cadrul sesiunilor de admitere)
și online; scrisori adresate direct catre fiecare liceu din mediul rural din Romania cu brosura
Șanse egale la educație - echitate în societate!;
- au fost organizate workshopuri online la care au participat elevi din clasele a X-a, a XI-a
si a XII-a din județele BR, GL, NT, SV;
- a fost realizat Clipul de promovare a Universitaii, precum si un set de animatii cu acelasi
scop;
- au fost constituite 15 posturi call center care au facilitat procesul de admitere la UAIC
prin oferirea de informații generale, suport tehnic, platformă admitere și informații pentru
candidații români de pretutindeni;
- a fost realizat studiul privind implicarea studenților UAIC în activități extracurriculare în
cadrul caruia s-a urmărit evaluarea motivațiilor, gradul de implicare și atractivitatea
activităților ;
- a fost realizat studiul privind identificarea așteptărilor studenților din anii terminali
(licență, master și doctorat) de la viitorul angajator ;
- a fost elaborat Regulamentul privind constituirea consiliilor și s-au înființat trei Consilii
consultative ;
- suportul de curs a fost actualizat, editat și introdus in trei planuri de invatamant ale UAIC,
la specializările Sociologie, Resurse umane și Asistență Socială ; suportul de curs a fost
publicat la editura Universitatii ;
- a fost constituită echipa proiectului, au fost demarate achizițiile din cadrul proiectului și
au fost monitorizate activitățile, in vederea realizarii tuturor rezultatelor prognozate.

