
  

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

Investeşte în oameni! 

POSDRU / 156 / 1.2 / G / 133630 : Dezvoltarea programelor de studii universitare și extinderea oportunităților de învățare pentru studenți și piața muncii. 

Investeşte în oameni !  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”  

Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate in învăţământul superior”  

Titlul proiectului: “Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii.” 

Număr de identificare contract: POSDRU/156/1.2/G/133630 

Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava 

 

I N V I T A Ţ I E 
la CONFERINŢA DE DESCHIDERE A PROIECTULUI  

Dezvoltarea programelor de studii universitare  

şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii,  

POSDRU 156/1.2/G/133630 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava vă invită la evenimentul de lansare a 
proiectului Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunitătilor de 
învătare pentru studenti si piata muncii, POSDRU 156/1.2/G/133630.  

Conferinţa de deschidere va avea loc vineri, 11 iulie 2014, începând cu ora 13, în SALA 
DE ŞEDINŢE – Sala 006 - CORP E, PARTER, strada Universităţii nr. 13, mun. Suceava.  

Programul Conferinţei de deschidere. 

    Ora 1300  – Primire şi înregistrare invitaţi; 

Ora 1315  – Conferinţă de presă: 

Cuvânt din partea conducerii Universităţii „Ştefan cel Mare”, 

Prezentarea generală a proiectului; 

Ora 1415 – Discuţii.  

 

Proiectul este implementat în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 de către Universitatea 
„Stefan cel Mare” din Suceava (ca lider de proiect), in parteneriat cu Universitatea de Vest din 
Timişoara, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, si Fundaţia “Solidaritate şi Speranţă” din Iaşi.     

Mai multe informaţii referitoare la activităţile şi rezultatele proiectului si la partenerii acestuia 
puteti găsi la adresa http://www.dpus.usv.ro/Brosura_prezentare_POSDRU_v2.pdf 

Pentru contact și alte informaţii: posdru133630@gmail.com  

Vă așteptăm la evenimentul de lansare a proiectului ! 
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