Cursuri festive organizate de Fundația Alumni - UAIC în colaborare cu
Agenția Conventus
În lunile mai şi iunie ale anului curent, din Aula Magna „Mihai Eminescu” a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, au răsunat notele muzicale ale imnului
absolventului în repetate rânduri, la cursurile festive organizate de Fundaţia „Alumni – UAIC
Iaşi” în colaborare cu Agenţia Conventus. Printre facultăţile şi specializările pentru care au
fost organizate aceste cursuri festive se numără: Facultatea de Economie şi Administrare a
Afacerilor Specializarea Business Administration, Facultatea de Chimie, Facultatea de
Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice Specializările Ştiinţe Politice şi Sociologie, Facultatea de
Istorie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Specializarea Pedagogia
Învăţământului Primar şi Preşcolar.
Locaţia evenimentelor, Aula Magna „Mihai Eminescu”, a fost aleasă pe măsura
importanţei acestora, Aula fiind cea care din 2002 găzduieşte celebra pictură a lui Sabin
Bălaşa, „Galaxia iubirii”, cea mai mare pictură murală din România. Aceasta a fost realizată
de acelaşi maestru, care în urmă cu 36 de ani şi-a expus cu ajutorul pensulei propria viziune
legată de istoria şi literatura poporului român, prin cele nouăsprezece picturi murale din Sala
Paşilor Pierduţi.
Aula „Mihai Eminescu” are o capacitate de aproximativ 430 de locuri şi este dotată
tehnic pentru o bună desfăşurare a evenimentelor susţinute aici: laptop, videoproiectoare,
microfoane, sunet wireless, reflectoare ş.a. Pentru cursurile festive organizate de Fundaţia
„Alumni – UAIC” cu sprijinul Agenţiei Conventus, Aula a fost o alegere inspirată, care a
satisfăcut chiar şi cele mai exigente cerinţe ale absolvenţilor.
Masa de cocktail, atent decorată cu bun gust, simplitate şi eleganţă, a fost amplasată în
Sala Paşilor Pierduţi. Încărcată de prăjituri, tarte, saleuri, platouri cu fructe, sticle de
şampanie, suc, apă minerală şi chiar un tort, aceasta a încântat privirile şi gusturile
participanţilor la cursurile festive.Proaspeţii absolvenţi au ciocnit pahare de şampanie cu
familia şi profesorii lor, serviţi fiind de personal profesionist.
Cele mai importante şi emoţionante momente din timpul cursurilor festive:
discursurile motivante şi emoţionante ale domnilor profesori, filmuleţele remember,
înmânarea diplomelor şi a trandafirilor, intonarea imnului absolventului Gaudeamus Igitur,
toate au fost surprinse de firma foto-video colaboratoare, care a realizat şi fotografiile pentru
diplomă şi album pentru promoţiile menţionate mai sus.

Feedback-ul din partea studenţilor a fost pe măsura eforturilor depuse: Din punctul
meu de vedere, cursul festiv a fost o reușită! Când este vorba să organizeze o mână de
oameni un eveniment pentru 100-150 de persoane, nu este deloc ușor. Trebuie să mulțumești
multă lume, trebuie să ai grijă ca toți să se simtă bine și să își amintească cu drag de acest
mare eveniment din viața lor. Cred că împreună și datorită vouă am reușit acest lucru.
Organizarea a fost bună, cererile și dorințele noastre au fost împlinite și respectate,
produsele și serviciile oferite au fost de calitate și originale (și aici mă refer la robe, toci,
eșarfe).[...]Nu pot decât să vă mulțumesc și, oricând am ocazia, recomand tuturor Fundația
Alumni pentru organizarea cursului festiv! (Sabina Sociu, Facultatea de Psihologie și Științe
ale Educației)
În primul rând, pot să spun că eu sunt foarte mulțumită de serviciile Fundației
Alumni. Am fost 5 fete care am organizat cursul festiv și banchet, pentru că și banchetul
nostru a fost organizat tot cu ajutorul Fundației Alumni și toate am fost foarte mulțumite. În
al doilea rând, sunt sigură că și colegilor mei le-au plăcut evenimentele. Ni s-a spus că am
făcut o treabă bună, că ne-am descurcat bine cu totul, dar nu ne-am fi descurcat fără Alumni.
Andrei Gurzgă și Doamna Crina Sandu ne-au acordat foarte multă atenție, răspundeau
foarte repede la e-mailurile noastre și era o plăcere să mergem la ei de fiecare dată. [...] Neau îndeplinit toate dorințele și dacă m-ai întreba dacă i-aș recomanda studenților care
urmează să fie în locul nostru, ți-aș răspunde: da, cu siguranță! (Ecaterina Secrieru,
Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor)
Organizarea acestor cursuri festive a avut loc sub călăuzirea doamnei Crina Sandu,
Director Fundaţia „Alumni – UAIC” şi a Agenţiei Conventus, cu sprijinul personalului
agenţiei şi, nu în ultimul rând, cu implicarea stagiarilor de la Conventus, care au participat la
fiecare curs festiv şi au avut grijă ca totul să se desfăşoare conform îndrumărilor primite.
Felicitări absolvenţilor promoţiei 2014 și mulţumim că ați ales Alumni şi Conventus
pentru organizarea unuia dintre cele mai importante evenimente din viața studențească,
încheind astfel, cu satisfacție, colecția de amintiri din timpul facultății.
Ana Muraru, Stagiar Conventus, martie – iunie 2014

