Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative
– POCU/320/6/21/121030

OPORTUNITATE ÎNSCRIERE CURSURI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
E important să faci alegeri care se potrivesc nevoilor tale! Viața de student îți
oferă oportunitatea de a participa la activități ce susțin dezvoltarea personală și cresc valoarea
CV-ului tău dându-ți o șansă în plus la angajare!
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava îți propune o serie de cursuri GRATUITE care
susțin dezvoltarea ta personală și favorizează dezvoltarea competențelor transversale pentru a
te ajuta în tranziția mai ușoară spre piața muncii și în recuperarea după pandemia de COVID-19.
Dacă ești student la USV (în an terminal), la programe de licență (anul IV Silvicultură sau anul III
EPM) sau de masterat (anul II MADF sau CBME), poți alege un curs sau mai multe cursuri din
următoarea listă:
• Munca în echipă (sem. I)
• Tehnologii multimedia (sem. I)
• Gândire critică (sem. I)
• Gestionarea eșecului (sem. I)
• Comunicare eficientă (sem. II)
• Stimularea creativității (sem. II)
Activitățile se vor desfășura ONLINE, pe parcursul anului universitar 2020-2021, și sunt
GRATUITE.
La finalizare vei obține o diplomă care va atesta competențele dobândite.
Dacă dorești să te înscrii, te rugăm să trimiți URGENT un email pe adresa mpoienar@usm.ro , la
care să atașezi cererea de înscriere (completată și semnată) și o copie după cartea de
identitate, respectiv certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui).
Te rugăm să trimiți emailul de înscriere până la data 7 octombrie 2020.

Numărul de locuri este limitat!
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Anexa nr.1d

Cerere de înscriere
în cadrul proiectului „Împreună universități și anagajatori.
Un sistem integrat de programe educaționale inovative”
POCU/320/6/21/121030
Studenți din învățământul terțiar universitar

Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele) ………………..........………………….….,
în

vârstă

de

.....

ani,

cu

domiciliul

în

localitatea

………………………,

strada

………............................., nr. …….., bl. ……., ap. ……., sc. ……….., județul …………………,
telefon

……………………..,

email

……………………………………………….,

posesor/posesoare a BI/CI seria …, nr. ………., eliberat/ă de …………………...., CNP
………………….………...., student/studentă la ciclul de studii licenta/master în Universitatea
Ștefan

cel

Mare

din

Suceava,

Facultatea

………………………….……………………………………., solicit înscrierea la următorul curs
din oferta educațională din cadrul proiectului (vă rugăm să bifați unul, până la maximum trei
cursuri din lista de mai jos):
☐Gândire critică
☐Comunicare eficientă
☐Muncă în echipă
☐Stimularea creativității
☐Gestionarea eșecului
☐Tehnologii multimedia
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De asemenea, doresc înscrierea la următoarele acțiuni:
☐A. Stagii naționale de bune practici (această activitate va fi cumulată în mod obligatoriu cu cel
puțin o participare la Workshopul angajatorului (D) și poate fi cumulată cu Sesiune de consiliere
pentru carieră (B) și Sesiuni de consiliere pentru dezvoltarea tehnicilor de învățare (C))

☐B. Sesiune de consiliere pentru carieră

☐C. Sesiuni de consiliere pentru dezvoltarea tehnicilor de învățare

☐D. Workshop-ul angajatorului

☐E. Cursuri magistrale ale personalităților Doctori honoris UVT (această activitate va fi
cumulată în mod obligatoriu cu cel puțin o participare la Workshopul angajatorului (D) și poate fi
cumulată cu Sesiune de consiliere pentru carieră (B) și Sesiuni de consiliere pentru dezvoltarea
tehnicilor de învățare (C)).

Anexez la acest dosar:
-

Copie după actul de identitate

-

Copie după certificatul de căsătorie (daca numele este schimbat)

-

Adeverință de student de la secretariatul facultății

-

Copie după ultima diplomă de absolvire.

Data

Semnătura

