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Pentru atingerea obiectivelor proiectului STUDENTINSERT a fost constituită la nivelul 

USV Iași o echipă formată din 8 persoane și 20 studenți voluntari. Egalitatea de șanse ale elevilor 

și studenților se realizează prin îmbunătățirea consilierii și orientarea centrată pe nevoile specifice 

ale traseului educațional, modernizarea structurilor universitare și suplimentarea cu resurse socio-

economice, favorizând inserția pe piața muncii. În vederea promovării ofertei educaționale, prin 

campanii de informare în mediul online, (licee din mediul rural, tehnice și tehnologice), s-au 

format echipe mixte care au promovat importanța parcurgerii și a absolvirii unei facultăți (Credem 

în TINEri), cu implicarea studenților voluntari, în special a celor care au participat în proiectele 

FDI anterioare, dar și a parteneriatului de promovare a USV la Târgul Universităților Ieșene. 

Organizarea de seminarii de orientare și consiliere profesională, în vederea îndrumării elevilor din 

mediul rural către învățământul superior este considerată în continuare o provocare pentru a 

răspunde tuturor nevoilor elevilor, spre o educație de calitate. Împreună cu studenții voluntari am 

facilitat procedurile de înscriere on-line a candidaților. 

Schimbările la nivel global în domeniul educației determinate de pandemia creată de 

COVID 19, întâlnirile și discuțiile periodice cu studenții și elevii, parteneriatele cu universități și 

licee la nivel national, colaborarea cu instituțiile publice din orașul Iași, au pus in evidență 

necesitatea adaptării parcursului educațional. Aşadar, obiectivele şi activităţile propuse în cadrul 

proiectului au fost necesare în contextul evoluției perpetue a societății și a așteptărilor acesteia de 

la persoanele integrate în piața muncii.  

În cadrul proiectului au fost vizate următoarele obiective specific, in vederea atingerii 

scopului propus după cum urmează: Promovarea accesului la învățământul superior agronomic și 

a beneficiilor parcurgerii unei facultăți prin organizarea campaniilor de conștentizare în medii 



defavorizate;  Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională prin evidențierea 

beneficiilor parcurgerii şi absolvirii unei facultăți / necesității și valorii continuării studiilor 

universitare, cu scopul creșterii nivelului de incluziune socială a studenților;  Modernizarea 

structurilor universitare centrate pe nevoile și interesele studenților urmărind prevenirea 

abandonului universitar și dezvoltarea procesului de furnizare a forței de muncă specializată, 

dinamică, corespunzătoare ariilor aflate în proces de dezvoltare;  Consolidarea parteneriatelor 

dintre universități și organizațiile socio-economic și analiza insertiei absolventilor pe piata muncii 

si parcursul profesional al acestora. 

Au fost efectuate peste 80 de vizite la toate liceele din zona Moldovei, au fost tiparite 

material de promovare a universității (2 roll-up,100 broșuri,100 stickuri, 3000 pliante A4, 800 

insigne, 800 semne de carte, 800 eșarfe, 1500 pixuri, 250 șepci, 250 tricouri, 300 rucsacuri pt. stud. 

din medii def.). Studentii celor patru facultati au fost implicati active in peste 80 de actiuni 

organizate la nivelul CCOC si a ligii studentilor (20 elevi implicati în Ansamblul Folcloric 

Mugurelul;  Intâlniri între USV și liceele cu profil agronomic pe activitati tematice; 8 lecții 

demonstrative de învățare și cunoaștere; O zi student/O zi pe teren; Practica învinge teoria, 

„Povestea succesului meu”, „Avantajele stagiilor de practică/ internshipurilor/burselor de 

campus”; workshopuri bazate pe autocunoaştere; workshopuri despre  motivaţie și clarificarea 

scopurilor întâlniri-identif. și gestionarea surselor de stres, tehnici de învățare eficientă). 

In cadrul proiectului au fost sustinute pentru 3 luni 10 activitati de internship in cadrul 

structurilor universitare si au fost efectuate peste 30 actiuni de facilitare a implicarii tinerilor la 

companii economice de profil. 

Au fost achizitionate peste 700 echipamente practică, 700 echipamente unice de protecție 

si 30 echipamente sportive si rechizite pentru studentii cu performanțe din medii defavorizate. 

La nivelul CCOC au fost completate peste 700 chestionare de satisfactie a insertiei 

absolventilor pe piata muncii, prin care se urmărește parcursul lor professional. 
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