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Dragi colege şi colegi,
Ne face o deosebită bucurie să vă aducem la cunoştinţă că Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, organizează în perioada 7 - 2 1 iulie 2019 cea de-a doua ediţie a Şcolii de Vară JASSY
(a Journey through hArd sciences, economicS, Social sciences and the tourism industrY).
Şcoala de Vară JASSY se adresează tuturor studenţilor interesaţi să studieze şi să obţină credite
în cadrul unuia dintre următoarele cinci module interdisciplinare:
4- Hard Sciences in unveiled: an Interdisciplinary Tour;
4
Finance and Risk Management;
4
Strategic Human Resource Management;
4Eastern Europe: Cultural Frames, Identities and Social-Political Perspectives;
4
Tourism at the Eastern Border of the EU. Interdisciplinary Training for Tour
Guides.
având posibilitatea ca pe lângă cursuri, să participe la activităţi zilnice extracuriculare cum ar fi:
turul ghidat al oraşului şi vizite la obiectivele turistice, degustare de vinuri, cursuri de iniţiere în
canotaj, diverse aplicaţii practice, precum şi o excursie de două zile în nordul Moldovei.
V-am fi profund recunoscători dacă ne-aţi putea sprijini în promovarea Şcolii de Vară JASSY în
rândul studenţilor dumneavoastră, pe care ne-am bucura să-i avem oaspeţi la Iaşi cu acest prilej.
Precizăm că studenţii din universităţile membre în CUMRU - Consorţiul Universităţilor din
Republica Moldova, România şi Ucraina - beneficiază de o reducere semnificativa a taxei de
participare la Şcoala de Vară JASSY 2019.
Ii invităm pe toţi cei interesaţi să participe să acceseze pagina de web
http://www.uaic.ro/en/iassv/ pentru a se informa asupra ofertei complete de cursuri a modulelor
din cadrul JASSY şi să scrie pe adresa: iassv@uaic.ro. pentru a adresa eventuale întrebări.
în speranţa că această iniţiativă se va bucura de susţinerea dumneavoastră, vă mulţumim.
Cu aleasă consideraţie,

Ioana-Andreea Serafinceanu
Şef Serviciu Relaţii Internaţionale

