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Investeşte în oameni!
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) va derula timp de 18 luni un proiect de anvergură
pentru comunitatea academică suceveană, intitulat MOBILE ACCESS SELF SERVICES STUDENT –
MASS-USV, proiect cofinanţat de Fondul Social European, domeniul major de intervenţie 1.2 – „Calitate în
învăţământul superior”, axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării”.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea relevanţei studiilor universitare în rândul
tinerilor absolvenţi şi a mediului economic şi oferirea de programe de studii mai bine ancorate în realitatea
socială şi economică. Proiectul va contribui la creşterea calităţii învăţământului superior din România, la
corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii şi va facilita dezvoltarea resurselor umane în
vederea creşterii competitivităţii economiei româneşti.
Pentru atingerea obiectivului general al proiectului şi pentru a contribui la realizarea obiectivelor
POSDRU, în cadrul acestui proiect vor fi urmărite următoarele obiective specifice:






Creşterea accesului la educaţia universitară de calitate prin îmbunătăţirea managementului relaţiei
cu studenţii, îmbunătăţirea interacţiunii cu studenţii şi accesibilizarea informaţiilor universitare pentru
studenţi;
Creşterea relevanţei programelor de studii universitare pentru piaţa muncii prin îmbunătăţirea calităţii
proceselor şi activităţilor educaţionale privind certificarea calificărilor în învăţământul superior;
Promovarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului la un învăţământ superior de calitate în cadrul
USV prin omogenizarea calităţii în procesele de management şi planificare instituţională;
Îmbunătăţirea interacţiunii dintre USV şi mediul economic pentru dezvoltarea unui învăţământ
superior bazat pe competenţe şi corelat cu cerinţele pieţii muncii, în vederea facilitării inserţiei
profesionale a tinerilor absolvenţi, promovării culturii antreprenoriale şi dezvoltării abilităţilor
antreprenoriale în rândul studenţilor.

Grupul ţintă va fi format din 300 de studenţi pentru care se are în vedere reducerea timpului necesar
obţinerii de informaţii, asigurarea mijloacelor pentru o comunicare mai bună cu cadrele didactice şi
conducerea universităţii. Şase membri ai structurilor de conducere a universităţii vor completa grupul ţintă.
Proiectul adânceşte şi continuă liniile de dezvoltare dintr-un proiect finalizat anterior şi se bazează pe
un parteneriat solid între comunitatea academică şi mediul socio-economic.
Toate informaţiile legate de proiect se regăsesc on-line la adresa: http://www.usv.ro/mass-usv.

Informaţii suplimentare:
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, str. Universităţii, nr. 13, Suceava 720229
Tel: 0230 522 978 int. 273, Fax: 0230 520 080, Web: http://www.usv.ro/mass-usv

