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A doua întâlnire în cadrul proiectului More than gold (MTG) destinat carierei duble a 
sportivilor a avut loc în Spania (27-28 iunie), la Universidad Catolica San Antonio din Murcia. 
Coordonatorul proiectului este University of Latvia, iar parteneri sunt Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România), Fundación Universitaria San Antonio (Spania), 
Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italia) şi 
The European Athlete as Student (Malta). Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost 
reprezentată de conf. univ. dr. Liliana-Elisabeta RADU și conf. univ. dr. Cristian-Mihail RUS. 
Pentru a dezvolta conceptul de carieră dublă în Europa, proiectul urmărește colectarea și 
sistematizarea celor mai bune practici în vederea dezvoltării unui Ghid al carierei duble și o 
metodologie pentru instituțiile de învățământ superior. La întâlnire au fost discutate rezultatele 
obținute de la focus grup și analizate chestionarele aplicate studenților sportivi. Proiectul se 
desfășoară pe durata a doi ani și este co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. 

Erasmus+ Sport Project More than gold – Second Project Meeting in Murcia                           

The second meeting in the More than gold Project for the Dual Career of athletes was held in 
Spain, between 27th-28th of June, at the Universidad Catolica San Antonio in Murcia. The 
project coordinator is the University of Latvia, and the partners are "Alexandru Ioan Cuza" 
University of Iași (Romania), Fundación Universitaria San Antonio (Spain), University of 
Coimbra (Portugal), D'Annunzio University of Chieti-Pescara (Italy) and The European 
Athlete as Student (Malta). The "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași was represented by 
the Assoc. Prof. PhD. Liliana-Elisabeta RADU and Assoc. Prof. PhD. Cristian-Mihail RUS. In 
order to develop the concept of a Dual Career in Europe, the project aim is to collect and 
systematize the best practices in order to develop a Dual Career Guidelines and a Methodology 
of aplication for higher education institutions. At the meeting, the results obtained from the 
focus group were discussed and the questionnaires applied to the student-athletes were 
analyzed. The project runs for two years and is co-funded by the Erasmus+ Programme of the 
European Union.  

 

 

 


