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OBIECTIVE ACTIVITĂŢI PRECONIZATE 

PENTRU ÎNDEPLINIREA 
OBIECTIVELOR 

RESPONSABILI TERMEN REZULTATE OBTINUTE 

I. Promovarea identitatii 
Universitatii “Petre 
Andrei” din Iasi 

1. Actualizarea site-ului 
http://www.upa.ro/  

Departamentul IT 
Rector  

10.09.2016 Obiectiv realizat. Site-ului 
http://www.upa.ro/ este supus unei 
optimizari permanente, prezentand 
în timp real vizibilitatea 
Universitatii „Petre Andrei din Iasi” 
si oferind informații actuale legate 
de conferintele/manifestarile 
stiintifice care au loc în cadrul 
universitățtii. 

2. Crearea unor relații de încredere și 
stimulare, a unor relații benefice 
între universitate și mass-media. 

Rector 
Consiliul de 

Administratie 

15.09.2016 Obiectiv realizat. Prezenta 
reprezentantilor universitatii la 
emisiunile patronate de posturi de 
televeziune locale (de exemplu: 
Tele M) este o concretizare a 
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prezentarii institutiei noastre de 
invatamant ca o veritabila 
„universitate in comunitate”. 

3. Analiza participarii prin programe 
de comunicare și/sau de promovare 
a ofertei educaționale către 
instituțiile de învățământ 
preuniversitar. 

Rector  
CSDI 

Termenul se 
proroga pe toate 

durata anului 
universitar. 

Obiectiv in curs de realizare pe 
toata durata anului universitar. 

II. Strategia academica si 
promovarea portofoliului 
educational 

1. Identificarea de solutii pentru 
dezvoltarea Universităţii ,,Petre 
Andrei,, din Iaşi, raportat la 
contextul actual. 

Rector  
Consiliu de 

Administratie 
CSDI 

Termenul se 
proroga pe toate 

durata anului 
universitar. 

Obiectiv in curs de îndeplinire, 
urmand ca in cel mai scurt timp, 
dupa aprobarea in Senatul UPA, a 
unei noi structuri a Universitatii 
„Petre Andrei” din Iasi, sa se 
urmeze etapele legale procedurale 
in sensul punerii sale efective in 
aplicare. Noua structura respecta 
realitatea institutionala si are in 
vedere posibilitatile de dezvoltare 
institutionala actuala. 

2. Constientizarea importantei Revistei 
„Anuarul Universitatii Petre Andrei 
din Iasi” in randul cadrelor 
didactice, studentilor/masteranzilor 
si participarea cu lucrari in  vederea 
publicarii. 

Decani 
CSDI 

11.11.2016 Obiectiv realizat, sens in care 
exista posibilitatea verificarii 
articolelor depuse de catre cadrele 
didactice s.a. si care urmeaza sa ia 
forma „Anuarul Universitatii Petre 
Andrei din Iasi”, in prezent in curs 
de publicare. 

III. Strategia privind 
studentii si absolventii 

1. Integrarea serviciilor pentru studenți 
pe axa temporală a vieții de student 
in Universitatea „Petre Andrei” din 
Iasi 

Decani 
Consiliile facultăţilor 

1.10.2016 Obiectiv realizat, prin respecatrea 
de catre universitate a principiului 
„educatiei axate pe beneficiarul ei” 
si prin orientarea permanenta a 
universitatii catre student. In acest 
sens, remarcam solutionarea cu 
celeritate a cererilor adresate 
studentilor decanilor, punerea in 
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aplicare a reducerilor adresate 
studentilor pentru transport, 
programul casieriei destinat 
efectuarii platii taxelor de studiu, 
aprobarea de scutiri/reduceri la 
plata taxelor de studiu restante etc. 

2. Integrarea studentilor interesati in 
cadrul Ligii Studentilor a 
Universitatii „Petre Andrei” din Iasi  

Decani 
Consiile facultăţilor 

Secretariate 

09.03.2017 Obiectiv realizat. Obiectivul este 
realizat, in conditiile in care este 
asigurata reprezentarea tuturor 
facultatilor in Liga Studentilor, prin 
participarea studentilor la intalnirile 
organizate in cadrul Ligii. Totusi, 
imbunatatiri pot avea loc, prin 
suplimentarea numarului de 
studenti si cresterea gradului de 
interes al studentilor in implicarea 
lor activa in cadrul Ligii. 

3. Inserția pe piața muncii și integrarea 
in comunitatea Alumni a 
Universitatii „Petre Andrei” din Iasi. 

Decani 
Consiile facultăţilor 

Secretariate 

Termenul se 
proroga pe toate 

durata anului 
universitar. 

Obiectiv in curs de realizare. 

4. Implicarea studentilor in activitati 
de practica in cadrul unor proiecte 
finantate prin fonduri U.E. 

Conducerea 
Universitătii, Decani, 
Consiile facultăţilor, 

Secretariate  

Termenul se 
proroga pe toate 

durata anului 
universitar. 

Obiectiv in curs de realizare. Dat 
fiind faptul ca pana in acest 
moment nu au fost identificate 
proiecte finantate prin fonduri U.E. 
urmeaza ca deindata ce vor exista 
astfel de proiecte, implicarea 
studentilor sa fie prioritara. 

IV. Strategia pentru 
studentii straini 

 

1. Internationalizarea studiilor la 
Universitatea „Petre Andrei” din Iasi, 
prin atragerea studentilor straini 

Conducerea 
Universitătii, Decani, 
Consiile facultăţilor, 

Secretariate 

Termenul se 
proroga pe toate 

durata anului 
universitar. 

Obiectiv in curs de realizare. 

Preşedinte comisie, 
Conf. univ. dr. Roxana-Elena LAZAR 
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