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FIȘĂ DE PROIECT NR.39 

 

 

 

Titlul proiectului: Cresterea accesului la educatia universitara tehnica, agronomica si de medicina 

veterinara 

 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.2 

 

Grup tinta 

 

1. Personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior; 

2. Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi; 

3. Membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate; 

4. Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare; 

5. Membri ai partenerilor sociali în educaţie; 

6. Personal şi membri ai comitetelor sectoriale; 

7. Studenţi  

 

 Obiectiv general: 

 

Cresterea accesului la educatia universitara tehnica, agronomica si de medicina veterinara a 

absolventilor liceelor cu profil tehnic, agronomic si de medicina veterinara prin elaborarea şi 

implementarea de planuri de actiune, studii, masuri, instrumente in vederea imbunatatirii capacitatii 

sistemului de invatamant superior tehnic, agronomic si de medicina veterinara de a sustine 

dezvoltarea economica si sociala prin cresterea relevantei pentru piata muncii si pentru societatea 

bazata pe cunoastere. 

 

Prin acest obiectiv general proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, deoarece: 

- va imbunatati accesul la educatia universitara tehnica, agronomica si de medicina veterinara prin 

dezvoltarea, testarea/pilotarea şi implementarea procedurilor, metodologiilor şi mecanismelor de 

promovare a invatamantului superior tehnic, agronomic si de medicina veterinara. 

 - va asigura formarea şi perfecţionarea personalului şi a actorilor cheie: cadre didactice, studenti 

implicaţi în aceste activităţi şi procese. 

- va asigura dezvoltarea unor retele ,,universitati – institute de cercetare – companii”, imbunatatindu-

se, astfel, capacitatea invatamantului superior tehnic, agronomic si de medicina veterinara de a 

sustine dezvoltarea economica si sociala. Crearea acestor retele va sprijini viitoarele parteneriate in 

cercetare, a parteneriatelor educationale  si va facilita accesul pe piata muncii a tinerilor absolventi 

sau a tinerilor cercetatori. 

 

Obiectivele specifice/operationale ale proiectului 

 

OS1:  

Cresterea calitatii procesului educational prin identificarea programelor de studii universitare de 

licenta pentru care se impune furnizarea programelor de formare adresate unui numar de 80 cadre 

didactice universitare– personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare. Acest 
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obiectiv este in concordanta cu obiectivul operational DMI 1.2 - ,,Imbunatatirea programelor de 

licenta si masterat in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior (...)”, 

acesta integrandu-se in dezideratul AP1 ,,Educatia si formarea profesionala, in sprijinul cresterii 

economice si societatii bazate pe cunoastere” – cadre didactice specializate capabile sa coreleze si sa 

dezvolte programe universitare centrate pe nevoile pietei muncii. 

 

OS2:  

Cresterea calitatii procesului educational prin cresterea contributiei studentilor din invatamantul 

superior tehnic, agronomic si de medicina veterinara la dezvoltarea calitatii vietii prin implicarea lor 

activa in programe, actiuni care vizeaza promovarea unui invatamant superior de calitate, stimularea 

cooperării şi comunicării intre studenţi si dintre studenţi si  elevii din liceele interesate. 

 

OS3:  

Stimularea dezvoltarii unei cariere in cercetare si promovarea antreprenoriatului, prin 

dezvoltarea de retele ,,universitati – institute/centre de cercetare – companii”. Prin indeplinirea 

acestui obiectiv, proiectul va contribui la atingerea obiectivului operational DMI 1.2 - ,,Consolidarea 

inovarii, cooperarii si a retelelor intre universitati, mediul de afaceri si centre de cercetare”, obiectiv 

finantat prin AP1 – dezvoltarea unor traiectorii flexibile de acces la informatie, in sprijinul cresterii 

economice si societatii bazate pe cunoastere. 

 

Activitati: 

 

Proiectul este conceput pe pachete de activitati, ce cuprind la randul lor subactivitati, asigurind o 

viziune integrata a demersului de implementare.  

A1. Managementul proiectului   

A2. Implementarea masurilor de informare, promovare si publicitate a proiectului  

A3. Planificarea si derularea achizitiilor  

A4. Dezvoltarea de activitati de constientizare a cadrelor didactice, a personalului implicat in 

conducerea universitatilor, a studentilor, privind necesitatea promovarii parteneriatelor educationale. 

A5. Realizarea de activitati in vederea recrutarii si selectiei grupului tinta. 

A6. Desfasurarea de seminarii si sesiuni in cadrul unitatilor scolare de profil 

A7. Realizarea si implementarea programului de formare a cadrelor didactice in concordanta cu 

cerinte de competitivitate si performanta la nivel international, precum si cu competentele solicitate 

pe piata  muncii. 

A8. Elaborarea de resurse de predare-invatare-evaluare.  

8.1. Realizarea de broşuri, carti, indrumare, culegeri de probleme, etc., cu subiecte de antrenament 

pentru participarea la concursuri internaţionale si creşterea competitivităţii si performantei 

profesionale a studenţilor si apariţia lor on line /publicarea lor in format tipărit (distribuţie locala, 

regionala, naţionala, promovarea lor adecvata)  si in format electronic(in biblioteca centrelor 

constituite in universitatile  partenere sau pe un circuit închis/deschis). 

8.2) Elaborarea unor strategii comune de antrenare experimentala a studentilor din fiecare dintre 

centrele universitare partenere la proiect. Facilitarea accesului la informatii   

8.3) Antrenarea universitatilor partenere la proiect în activităţi de promovare a noilor materiale, 

metode şi practici didactice.  

 

A9. Diseminarea in invatamantul preuniversitar a rezultatelor obtinute in cadrul centrelor de formare 

din invatamantul universitar.  

9.1) Organizarea de sesiuni demonstrative realizate de cadre didactice/studenti in cadrul 

universitatilor participante la proiect.  

9.2) Organizarea in 4 mari orase ale tarii de ateliere cu studentii din centrele universitare partenere 

pentru  prezentarea si popularizarea bunelor practici academice. 

9.3) Organizarea unor actiuni de tipul Zilele portilor deschise in care elevii au posibilitatea sa se 

familiarizeze cu mediul academic 
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Rezultate anticipate 

 

Proiectul vizeaza o mai buna cooperare intre cadrele didactice in vederea  ameliorarii tranzitiei de la 

scoala la piata muncii a studentilor si crearii premiselor extinderii la nivel national a conceptului 

pilotat in acest proiect. Prin implementarea proiectului, beneficiile practice  pentru grupul tinta se vor 

materializa in: 

- 2 conferinte de lansare de  identitate de proiect si de promovare a rezultatelor acestuia; 

- 6 intalniri de lucru ale expertilor pentru promovarea parteneriatului educational; 

- dezvoltarea de programe de studii si de formare  in parteneriat cu facultatile implicate in 

realizarea proiectului;  

- 1 portal de comunicare si partajare de resurse; 

- crearea unei retele de e-comunicare intre universitati; 

- 8 ateliere de schimb de bune practici intre studenti 

- co-interesarea partenerilor economici beneficiari in formarea si antrenarea studentilor in 

activitatile de productie, conform competentelor pentru angajabilitate din portofoliul realizat la finalul 

programului de studii: 4 stagii, cate unul organizat de catre fiecare universitate din consortiu; 

-           8 centre de formare pentru  cadrele didactice si studentii interesati;  

- 8 sesiuni demonstrative in licee, cate una organizata de fiecare universitate participanta la 

proiect; 

- 8 brosuri/carti/materiale didactice 

 

 

Solicitant: Ministerul Educatiei Nationale 

 

Parteneri:  

 

4 universitati tehnice: 

4 universitati agronomice si de medicina veterinara 

 

Buget: 13.031.400 lei 

 


