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Studenții USAMV Iași muncesc în străinătate pe timp de vară

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași are de
mai bine de opt ani un parteneriat solid cu companii care își desfășoară activitatea în domeniul recrutării
și plasării studenților în perioada de vara în firme de profil sau conexe, în Statele Unite ale Americii prin
Programul Work&Travel.
În acest an, 128 studenți de la cele patru facultăți ale USAMV Iași participă până la finalul lunii
septembrie în cadrul programului derulat între cele două țări, plus o lună de grație în care studenții pot
vizita locuri deosebite din SUA.
„Ne bucură aceste parteneriate deoarece reprezintă adevărate oportunități pentru studenții noștri, care
își desfășoară activitățile contra unor servicii plătite în companii din America. Cei mai mulți dintre ei
lucrează în domeniul serviciilor hoteliere, supermarket-uri, zone de agreement dar și ferme foarte bine
tehnologizate. Aceste servicii se pliază foarte bine pe pregătirea profesională a studenților de la
specializările: Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Protecția consumatorului şi
a mediului, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Peisagistica, Horticultura. Pe baza unui
parteneriat pe care îl avem cu Societatea Americană de Horticultură am creat oportunitatea ca foști și
proaspeți absolvenți de horticultură să poată profesa sau sa își consolideze cunoștințele prin studii
postuniversitare, masterat, doctorat în acest domeniu. Lunar primim toate ofertele pentru locurile de
muncă care sunt disponibile în acel moment, iar condiția este ca limba engleză să fie cunoscuta cel puțin
la nivel mediu și să aibă cunoștințe profesionale adecvate”, a precizat conf. univ. dr. Vasile STOLERU,
Prorector cu activități sociale, studențești şi relații cu alumni.
„New York City - orașul care m-a făcut să trăiesc fiecare minut la o intensitate nemaiîntâlnită, care m-a
făcut sa-mi bată inima cu o așa putere. Toată lumea trebuie sa viziteze, sa călătorească, sa se încarce cu
energie, sa se descopere pe sine! Profită de fiecare oportunitate ce ți se ivește și explorează lumea. Ai
atâtea de învățat”, a spus Andreea RUSU, Facultatea de Horticultură, specializarea Peisagistică, Master,
anul I.
La cei 128 studenți plecați în America se numără și 37 studenți beneficiari ai programului ERASMUS +
care sunt plecați la studii sau practica în țări din Europa, cum ar fi: Italia, Spania, Polonia, Germania,
Franța si Turcia.
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