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Workshop 
“Improving school-to-work transition for students in information 

and communication technologies” 
 

Proiectul „Programe de studii flexibile și competitive pentru IT&C în Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C)” își propune să contribuie la adaptarea și îmbunătățirea 

programelor de studii de licență și master în domeniul IT&C, precum și la creșterea 

competențelor absolvenților de studii în acest domeniu prin corelarea acestora cu specificul 

pieței regionale de forță de muncă. În egală măsură, un obiectiv strategic ce poate fi 

valorificat în cadrul Clusterului Regional Inovativ Euonest IT&C Hub, ce include importante 

companii IT&C si universități din Regiunea Nord-Est, îl constituie elaborarea unei analize a 

industriei IT&C din Regiunea Nord-Est și a unei strategii de dezvoltare a acestei industrii pe 

termen mediu si lung.  

Proiectul este implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST 

în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi regionali: Universitatea „Al.I. Cuza” din 

Iași, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău şi Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Proiectul propune o viziune integrată, cuprinzând deopotrivă: 

a) procesul de dezvoltare sau modernizare de programe de studii universitare de 

masterat (inclusiv bilingve sau în limbi de circulație internațională) 

b) operațiuni de creare sau completare a calificărilor din Registrul Național al 

Calificărilor în Învățământul Superior în conformitate cu cerințele pieței muncii 

c) formare, documentare și transfer de bune practici (inclusiv prin cooperare inter-

regională și transnațională) pentru personalul implicat în dezvoltarea programelor 

de studii și a asigurării calității în învățământul superior  

d) promovarea șanselor de integrare pe piața muncii prin parcurgerea de programe 

universitare în domeniul IT&C de către persoane din grupuri dezavantajate. 

Workshop-ul “Improving school-to-work transition for students in information and 

communication technologies” pune în prim plan tranziția de la școală la locul de muncă 

pentru studenți din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, în vederea corelării 

competenţelor viitorilor absolvenţi cu cerinţele pieţei muncii. În acest scop, au fost invitați 

atât reprezentanți ai mediului academic sucevean cât și ai unei firme IT multinaționale, 

MIND Software Srl, ce are un sediu în județul Iași și ar dori să se extindă în această regiune. 

Atelierul de lucru este adresat, în special, studenților de la programele de licență și master în 

domeniul IT&C dar participarea este deschisă tuturor celor interesați de această temă  



 
 

 

 

 
 

Agendă Workshop 
 

“ Improving school-to-work transition for students in information 
and communication technologies” 

 
Vineri 12 Decembrie 2014 

 
Sălile D101 și D113 din Corpul D  

al Universității Ștefan cel Mare din Suceava 
 
 

10:50 – 11:10 Înregistrare participanți, primirea invitaților  

11:10 – 11:20 
Prezentarea USV și a Clusterului Inovativ Euronest IT&C Hub,  

 Mihai DIMIAN, Prorector USV și Coordonator Proiect USV 

11:20 – 11:30 
Prezentarea proiectului  CompetIT&C,  

 Alexandra BALAN, expert pe termen lung USV  

11:30 – 11:40 

Prezentare program de master pilot derulat împreună cu universități 

din Iași și Bacău 

 Ovidiu SCHIPOR, expert pe termen lung USV,  

11:40 – 12:00 

Prezentarea companiei MIND Software Srl., Romania 

 Ionuţ MANOLACHE – Deployment Manager 

 Raluca COȚOI -Training Manager 

 Diana ANICULĂESEI – HR Specialist. 

12:00 – 12:30 Test recrutare MIND Software Srl & Coffee Break 

12:30 – 13:00 
Întrebări și răspunsuri. Dezbateri cu participarea invitaților din 

partea mediului academic, socio-economic și administrativ  

 


