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În data de 19.07.2021, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), Facultatea de 
Educație Fizică și Sport, Corp D,  a avut loc Conferința de închidere a proiectului “More than 
gold” și, totodata, eveniment de multiplicare, finanțat prin programul Erasmus+ de către 
Uniunea Europeană și coordonat de  Universitatea din Letonia. La eveniment au participat 
reprezentanți ai comunităților academice și sportive, precum și organizații și instituții care 
promovează și implementează inițiative similare. 

Scopul evenimentului a urmărit prezentarea rezultatelor intelectuale obținute în cadrul 
consorțiului More than Gold: “Ghid pentru promovarea carierei duble a sportivilor studenți: 
manual pentru autorități” și “Metodologie de dezvoltare a carierei duble pentru învățământul 
superior.”  

În cadrul evenimentului de diseminare, pe lângă expunerea rezultatelor finale, un accent 
important a fost pus pe situația actuală și impactul carierei duble asupra grupului țintă, precum 
și pe beneficiile implementării carierei duble a sportivilor în învățământul superior.  

Consorțiul More than gold (MTG) este compus din University of Latvia (coordonator), 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România), University “G. D’Annunzio” of 
Chieti-Pescara (Italia), Universidad Católica San Antonio de Murcia (Spania), European 
Athlete as Student Network (Malta), University of Coimbra (Portugalia). 

 

More than gold, Dual Career of Athletes 
UAIC Multiplier sport events. Final Conference 
 
On 19.07.2021 at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (UAIC), Faculty of Physical 
Education and Sport, Corp D, the Final Conference of the „More than Gold Project” took place 
as a multiplier event, co-funded by Erasmus+ Program of the European Union. The event was 
attended by representatives of the academic and sport communities, as well as organisations 
and institutions that promote and implement similar initiatives.  

The purpose of the conference was to present the intellectual results obtained within the More 
than Gold consortium: ”Guidelines to promote the dual career of athletes students – manual for 
authorities, and  Methodology material for Dual Career in Higher Education Institutions.” 

In addition, external speakers were invited to show the impact of dual career on the target 
group, as well as on the benefits of implementing the dual career of athletes students in higher 
education institutions.  

The University of Latvia (coordinator), the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași 
(Romania), the University “G. D’Annunzio” from Chieti-Pescara (Italy), Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (Spain), European Athlete as Student Network (Malta), and University 
of Coimbra (Portugal) are part of the MTG consortium. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


