
 

Workshop-ul „Arena absolvenților” organizat la  

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Comunicat de presă 

Vineri, 18 noiembrie, a avut loc workshop-ul „Arena absolvenților”, activitate care face 

parte din proiectul FDI-CNFIS-0069 „Alege UBc! Comunicare și consiliere educațională în 

vederea facilitării accesului la învățământul superior pentru elevii din mediile defavorizate” 

(BE-UBc). Scopul proiectului vizează îmbunătățirea promovării ofertei educaționale în liceele 

din zonele defavorizate pentru asigurarea unui sprijin superior elevilor din aceste medii, în 

direcția conștientizării importanței continuării studiilor pentru elevi care provin din licee din 

zone defavorizate (sub 10.000 de locuitori).  

Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, în Aula Universității fiind prezenți 80 de 

studenți și 12 absolvenți, iar online 120 de elevi de la liceele partenere din cadrul proiectului: 

Liceul „Carol I” Bicaz, Liceul tehnologic „Al. I. Cuza” Panciu, Liceul „Gheorghe Ruset 

Roznovanu” Roznov și Liceul „Jacques M. Elias” Sascut.  

„Proiectul nostru se intitulează sugestiv BE-UBc și ne dorim să fiți studenții 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Ne-am propus să realizăm cât mai multe activități 

prin care să facilităm interacțiunea dintre elevi-studenți-absolvenți. Workshop-ul și-a propus ca 

prin vocea absolvenților noștri de la cele 5 facultăți din cadrul Universității - Inginerie, Litere, 

Științe, Științe Economice și Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății - să transmită mesaje 

motivaționale pentru elevi în vederea alegerii unui domeniu de studii”, a declarat Conf. univ. 

dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU, Director de proiect. 

Moderatorul acestui eveniment a fost lector univ. dr. Gabriel MAREȘ, Președintele 

Grupării ALUMNI din cadrul UBc care i-a provocat pe absolvenți să răspundă la o serie de 

întrebări, printre care amintim: rolul studiilor în succesul profesional, oportunitățile de formare 

în cadrul UBc, cum poate fi construită o carieră de succes chiar din timpul facultății, precum și 

câteva sugestii și mesaje pentru viitorii studenți privind alegerea facultății. Cei 12 absolvenți 

care au acceptat să își împărtășească povestea de succes au fost: Dorin Dolachi, Stefanut Buhuș, 

Valentina Stan, Diana Nechita, Sorin Conea, Andreea Donici, Ștefana Manolache, Ioana 

Gontaru, Elena Mihaela Cot, Georgiana Prescură, Alina Cojan și Marian Tănasă. Absolvenții 

au punctat cât de mult i-au influențat din punct de vedere personal anii de studii, ce impact au 

avut asupra devenirii lor profesionale cunoștințele și abilitățile dobândite, cât de utile sunt 

aspectele teoretice în practica profesională și ce facilități oferă Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău viitorilor studenți.  
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