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Educație 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitatea de 
implementare a proiectului „Creșterea calității programelor de studii 
universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul studenților” – ProForm, Cod 124981,  în 
valoare de 6.845.959,60 lei, cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Liderul de proiect 
este Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în parteneriat cu 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, 
Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius” din Galați, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și SIVECO ROMÂNIA S.A 
București. 
 
Durata proiectului este de 24 de luni (28 mai 2019 – 27 mai 2021). 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului 
universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 
universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și 
Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de acțiuni care 
vizează perfecționarea profesională a personalului didactic în scopul 
furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-
învățare dar și în scopul dezvoltării unor oferte educaționale cu grad 
ridicat de inovare și cu o importantă componentă aplicativă, urmată de 
elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licența axate pe 
formarea de competențe antreprenoriale și finalizată cu furnizarea noii 
oferte educaționale împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a 
tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare universitare. 
[…] 
Pentru mai multe informații legate despre grupul țintă și despre 
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activitățile desfășurate în cadrul proiectului poate fi consultată pagina 
web a proiectului proform.usv.ro. 
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