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DEMARARE PROIECT
PROGRAME DE STUDII FLEXIBILE ȘI COMPETITIVE
PENTRU IT&C ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST
(COMPETIT&C)”
Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/138873
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu 3 instituții de învățământ superior
din regiunea de dezvoltare Nord-Est (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași, Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău) și
având ca lider Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, a început derularea unui
nou proiect cofinanţat de Fondul Social European, în cadrul domeniului major de intervenţie
1.2 „Calitate în învățământul superior”.
Titlul proiectului este PROGRAME DE STUDII FLEXIBILE ȘI COMPETITIVE PENTRU
IT&C ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST.
Perioada de implementare este de 18 luni. Proiectul se încadrează în obiectivul general al
Axei prioritare 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării bazate pe cunoaştere”, cuprinzând deopotrivă operațiuni de dezvoltare sau
modernizare de programe de studii universitare de masterat (inclusiv bilingve sau în limbi de
circulație internațională), de creare sau completare a calificărilor din Registrul Național al
Calificărilor în Învățământul Superior în conformitate cu cerințele pieței muncii, precum și de
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 și, nu în ultimă instanță, de promovare a șanselor de
integrare pe piața muncii prin parcurgerea de programe universitare în domeniul IT&C de
către persoane din grupuri dezavantajate.
Obiectivul general al proiectului este 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.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: Îmbunătățirea interacțiunii dintre universități
și mediul de afaceri regional prin facilitarea accesului la module de practică pentru studenții
și masteranzii din domeniul IT&C în IMM-urile din cadrul cluster-ului și furnizarea de
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certificate care să ateste cunoștințele dobândite; Susținerea dezvoltării economice și sociale
a Regiunii prin îmbunătățirea interacțiunii dintre instituțiile de învățământ superior și mediul
de afaceri și cercetare prin organizarea de work-shop-uri în sub-domenii ale IT&C în 3 locații
din Regiunea Nord-Est și elaborarea de planuri de acțiuni și instrumente de consolidare a
acestei relații pe termen mediu și lung; Promovarea oportunităților de dezvoltare personală
prin parcurgerea de programe de studii în domeniul IT&C prin organizarea de campanii de
informare și conștientizare în rândul elevilor, ca instrumente de creștere a accesului la
învățământ superior pentru grupuri vulnerabile; extinderea oportunităților de integrare pe
piața muncii pentru studenți și masteranzi din domeniul IT&C prin organizarea unui târg al
carierelor; dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studii de master
profesional (bazat pe dobândirea de competențe) în limbi de circulație internațională;
dezvoltarea și implementarea de mecanisme inovative și flexibile care să faciliteze
sincronizarea programelor de studii disponibile la toate universitățile din cadrul
parteneriatului și care să valorifice oportunitățile pe termen mediu semnalate de mediul de
afaceri.
Rezultatele anticipate ale proiectului sunt 1. Elaborarea și publicarea unui studiu pentru
identificarea nevoii de resurse umane înalt calificate în domeniul IT&C şi a competențelor
aferente necesare, precum și a evoluției sectorului de IT&C din Regiune cu orizont de timp
2030. 2. Înregistrarea în RNCIS a unei noi calificări/a unor completări la calificările deja
existente în domeniul IT&C; 3. Dezvoltarea/îmbunătățirea a min. 4 noi programe de studii
masterale în domeniul IT&C (inclusiv cu versiunea lor bilingvă sau în limbi de circulație
internațională) și elaborarea documentației necesare acreditării/reacreditării acestora. 4.
Elaborarea unei reţele tematice inter-regională și transnațională și a unei strategii comune în
domeniul IT&C; 5. Dezvoltarea parteneriatelor de realizare a stagiilor de practică în domeniul
IT&C; 6. Crearea unei biblioteci digitale, a unei platforme de e-learning în domeniul IT&C și a
unui sistem de management al evoluției profesionale a absolvenților; 7. Elaborarea și
publicarea unui Ghid de bune practici şi recomandări pentru dezvoltarea de cursuri,
programe de studii şi de formare în domeniul IT&C; 8. Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul
economic regional din industria de IT&C.
Grupul țintă al proiectului este format din 700 studenți din ciclu de licență și master, 30
participanți în elaborarea politicilor și programelor de studii, 8 membri ai comisiilor de
conducere din universități. Se vor acorda 100 subvenții în valoare de 800lei pentru studenți,
în condițiile efectuării unui stagiul de practică la firme în domeniul IT&C.
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava are în vedere dezvoltarea programelor de master
de Rețele de Comunicații și Calculatoare în domeniul Inginerie electronică și
telecomunicații și Ştiinţa şi Ingineria Calculatoarelor în domeniul Calculatoare și
tehnologia informației.și susținerea masteranzilor și a studenților din ciclul de licență
interesați de aceste domenii.
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