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Conferință de lansare a proiectului POCU/320/6/21/122773 
 

Universitatea din Petroșani, în parteneriat cu Universitatea din București, a dema-
rat proiectul POCU/320/6/21/122773, DINAMIC - optimizarea ofertelor de studii din 
învățământ terțiar universitar și nonuniversitar tehnic în sprijinul angajabilității 
persoanelor defavorizate. Conferința de lansare va avea loc Vineri, 12 aprilie, la 
ora 12, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Universității din Petroșani. Proiectul se 
derulează pe o perioadă de 30 luni, între 27 februarie 2019 și 26 august 2021 și are 
o valoare totală de 5.652.394,98 lei. Obiectivul general al proiectului vizează, în 
corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice identificate prin SNC și 
SNCDI, creșterea participării la învățământul terțiar nonuniversitar, precum și a 
atractivității, diversificării și inovării programelor educaționale adresate studenți-
lor/masteranzilor, în strânsă legătură cu îmbunătățirea competențelor transversale 
ale cadrelor didactice din învățământul terțiar universitar și non-universitar organi-
zat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate. Grupul țintă este con-
stituit din: 40 de tineri, care au finalizat învățământul preuniversitar liceal cu sau 
fără certificare (diploma de bacalaureat) și care vor urma cursurile programului de 
studii terțiar non-universitar tehnic, dezvoltat și înființat în cadrul proiectului 
(aceștia vor beneficia de burse în primul an de școlarizare, respectiv de servicii de 
consiliere și orientare profesională); 50 de cadre didactice din Universitatea din 
Petroșani, care își vor îmbunătăți competențele de predare prin participarea la cel 
puțin un program postuniversitar conceput pentru personalul didactic din învăță-
mântul terțiar universitar și non-universitar; 300 de studenți (200 la Universitatea 
din Petroșani, 100 de la Universitatea din București). Aceștia vor participa la cursu-
rile complementare elaborate de către cele 50 de cadre didactice incluse în pro-
gramul de perfecționare și derulate on-line, respectiv la ateliere de formare antre-
prenorială cu participarea operatorilor economici. În cadrul conferinței de lansare 
vor participa reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar, cadre di-
dactice universitare, studenți, elevi și reprezentanți ai mass-media.  
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