PLANUL STRATEGIC AL CENTRULUI DE STUDII EUROPENE
PERIOADA 2010 - 2020

Centrul de Studii Europene a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 6 din 29.08.2000 a Senatului
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca urmare a implementării proiectului PHARE RO 9706-01-02
„Înfiinţarea de Centre de excelenţă în Studii Europene”. Conform Hotărârii, CSE s-a constituit ca
Departament inter-facultăţi, pentru a concentra resursele specializate ale Universităţii în domeniul
studiilor europene în realizarea unor programe specifice de educaţie, formare profesională,
documentare/informare. Centrul funcţionează în regim de cofinanţare, folosind resursele umane şi
materiale ale Universităţii şi este subordonat Rectoratului şi Senatului Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi.
Direcţia principală de dezvoltare a Centrului a constat în încercarea de căutare a unei
identităţi în peisajul tot mai divers al educaţiei şi cercetării din România. Prioritatea a fost acordată
dezvoltării dimensiunii europene a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi şi contribuţiei la integrarea
învăţământului universitar în spaţiul european al educaţiei şi cercetării. Cele 17 programe europene
pe care le-a coordonat CSE (în mod special cele 10 acţiuni Jean Monnet), cele peste 80 de mobilităţi
europene ale profesorilor şi studenţilor, participarea studenţilor Erasmus din ţările UE la acţiunile
Centrului, cele peste 30 de conferinţe/seminarii internaţionale şi peste 50 de dezbateri organizate la
nivel local şi naţional confirmă dinamica şi potenţialul de dezvoltare a Centrului.
În scopul îndeplinirii misiunii şi obiectivelor propuse, principalele programe derulate de CSE
au fost structurate pe următoarele componente: educaţie/formare profesională, cercetare, training,
consultanţă şi informare – promovare.
Prin toate aceste activităţi, Centrul de Studii Europene A contribuit la dezvoltarea dimensiunii
europene a cercetării, educaţiei şi formării profesionale în Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, precum şi la
creşterea vizibilităţii şi prestigiului Universităţii la nivel naţional şi european.

Pentru actualul plan strategic, obiectivele specifice majore sunt:
A. în domeniul educaţiei şi al formării profesionale:
- asigurarea continuităţii şi menţinerii atractivităţii programului de Master în Studii
Europene şi al programului de Master în Dezvoltare Regională;
- introducerea unei linii de studii de masterat engleză/franceză, prin cooperare
internaţională;
- dezvoltarea programelor de scurtă durată;
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B. în domeniul cercetării:
- creşterea vizibilităţii cercetării şi obţinerea de valoare adăugată prin participarea la
parteneriate naţionale şi europene;
- promovarea cercetării ştiinţifice studenţeşti, doctorale şi post-doctorale;

C. în domeniul consultanţei:
- focalizarea pe consilierea şi trainingul agenţilor economici, a administraţiei publice şi a
persoanelor fizice pentru elaborarea proiectelor de dezvoltare locală, a programelor de
restructurare industrială şi reconversie profesională;

D. în domeniul informării-promovării:
- îmbunătăţirea accesului la sursele de documentare europeană;
- organizarea de conferinţe, seminarii dezbateri pe teme europene.

Obiectivele orizontale vizate la nivelul programelor mai sus menţionate vor fi:
-

dezvoltarea parteneriatelor cu universităţi din România şi din alte ţări europene;
dezvoltarea colaborării cu mediul public şi privat de afaceri;
implicarea studenţilor în activităţile Centrului şi în ameliorarea calităţii programelor
derulate;
întărirea capacităţii instituţionale, creşterea eficacităţii educaţionale şi promovarea
calităţii academice;
creşterea vizibilităţii CSE la nivel naţional şi european.

Prezentul plan strategic a fost aprobat în ședința Consiliului Director CSE din data de
11 decembrie 2009
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