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RAPORTARE FINALĂ 
 

 

Cod de 

identificare 

CNFIS-FDI-2022-0286 

Titlul 

proiectului 

Corelarea ofertei educaționale a Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava în vederea integrării studenților și 

absolvenților pe piața muncii 

Director de 

proiect 

Prof. univ. dr. DIACONU Mircea 

 

Cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați prin implementarea 

activităților din cadrul proiectului sunt următoarele: 

 

A1 Realizarea de studii și analize privind dinamica inserției absolvenților Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava pe piața muncii, la un an de la absolvire, identificarea 

factorilor favorizanți pentru îmbunătățirea parcursului lor profesional și stabilirea unui 

profil al viitorului absolvent pornind de la competențele profesionale și transversale 

necesare unei mai bune inserții pe piața muncii. 

R1 - A 1.1: am efectuat un studiu privind inserția absolvenților și parcursul lor profesional la un 

an de la finalizarea studiilor prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră și al 

Unității de Analiză și Gestionare Previzională a Solicitării Pieței Muncii: 100%. 

R2 – A1.2.: am efectuat un studiu privind factorii favorizanți pentru îmbunățățirea parcursului 

profesional al absolvenților & studenţilor din anii terminali -  100%. 

R3: am realizat un studiu cu privire la profilul socioprofesional al angajatului anului 2022+ prin 

intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră - 100%. 

 

 

A2. Realizarea de analize asupra planurilor de învățământ în vederea unei mai adecvate 

corelări a cunoștințelor și competențelor generale și specifice profesionale obținute de 

absolvenții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

R4 – A 2.1: am analizat 5 planuri de învățământ și au fost întocmite rapoarte prin intermediul 

experților dezvoltare curriculă care prezintă și analizează corelarea cunoștințelor și 

competențelor obținute de absolvenții USV cu tendințele de pe piața muncii - 100%.. 

R5 – A2.2 au fost intocmite de experți planuri de invatamant bazate pe raporturi de oportunitate 

pentru 3 programe de studii de licență și am depus documentația aferentă evaluarii externe la 

ARACIS - 100%. 
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A3: Crearea de noi parteneriate și consolidarea celor existente pentru implicarea mediului 

socio - economic în dezvoltarea de noi programe de studii, prin organizarea unor întâlniri 

între studenți, angajatori și cadre didactice. 

R6 – A3.1: am organizat 7 workshop-uri la care au participat peste 200 de reprezentanți ai unor 

instituţii publice şi companii cu care am discutat despre competențele profesionale și transversale 

ce sunt necesare absolvenților pentru o mai bună inserție pe piața muncii - 140%. 

R7 – A3.2: au fost incheiate 11 de acorduri de parteneriat noi cu mediul de afaceri - 100%.. 

 

A4: Coordonare tehnică şi financiară a proiectului: planificarea și monitorizarea 

activităților proiectului; planificarea și derularea achizițiilor; precum și raportarea către 

finanțator 

Cheltuieli de personal realizate pentru activităţile prevăzute în cadrul proiectului –59.200 lei - 

100%. 

Cheltuieli materiale realizate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor din cadrul 

proiectului 59.930 lei- 100%. 

Alte cheltuieli: 17.870 lei - 100%. 

Cofinanțare: 28.819 lei - 21% din valoarea proiectului 

 


