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ROSE? 
Obiectivul general al proiectului 

contribuie, alături de obiectivele specifice 

definite, la atingerea unuia dintre cele cinci 

obiective fundamentale ale Strategiei Europa 

2020, reducerea numărului de tineri care 

renunță prematur la studii. Acest obiectiv este 

susținut și de prevederile Strategiei UDJG 

pentru perioada 2014-2021, care pune accentul 

pe creșterea calității procesului instructiv-

educativ, ca un factor al menținerii atractivității 

studiilor universitare în societate. În acest sens, 

UDJG desfășoară următoarele activități, incluse 

și în cadrul proiectului: îmbunătățirea calității 

procesului educațional și monitorizarea atentă a realizării indicatorilor de calitate 

educațională asumați prin procesul educațional; structurarea și compatibilizarea programelor 

de studii universitare de licență în raport cu relevanța calificărilor de pe piața europeană a 

forței de muncă; oferirea unor servicii educaționale diversificate către beneficiarii săi. 

Activitățile propuse în cadrul proiectului se pliază perfect pe activitățile ce vor fi 

implementate la nivel de facultate.  

Prin activitățile propuse, proiectul a urmărit  sprijinirea studenților din primul an de 

studii de la FEFS din UDJG, în special a celor aflați în situația de risc de abandon, în vederea 

dezvoltării de capacități, aptitudini și atitudini, afecte și motivații care să le permită 

finalizarea studiilor începute.  

Activitatea a oferit sprijin studenților din anul I pentru îmbunătățirea performanțelor 

educative, prin organizarea studiului individual, utilizarea resurselor necesare învățării, 

informarea cu privire la perspectivele profesionale și construirea viitoarei cariere. Studenții 
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au primit suportul necesar pentru înțelegerea modului în care se poate dezvolta din punct de 

vedere academic.  

Activitatea a fost  implementată prin intermediul discuțiilor individuale, la activitățile 

față în față sau în mediul online, prin intermediul întâlnirilor de grup, completarea 

chestionarelor sau participarea la concursuri, competiții. Programul de sesiuni de îndrumare 

și sprijin (tutorat) pentru studenți s-a desfășurat săptămânal și s-au derulat sesiuni de 

îndrumare și sprijin (tutorat) care au vizat: familiarizarea studenților cu modul de desfășurare 

a activității didactice pe baza 

sistemului de credite 

transferabile; orientarea 

studenților în alegerea cursurilor 

opționale/facultative; specificul 

activității de predare/învățare/ 

evaluare în mediul universitar; 

modul de înțelegere și 

interpretare a cerințelor mediului 

universitar; adaptarea la 

specificul vieții de student, 

valorificarea oportunităților 

oferite de UDJG, respectiv FEFS; 

asistarea studenților în vederea 

facilitării accesului la resursele 

universității (biblioteci, 

laboratoare informatice, servicii 

sociale, programe culturale etc.). 

Programul de îndrumare și sprijin 

(tutorat) a derulat cu diferite 

activități organizate cu studenții proiectului și pentru ei, în scopul îmbunătățirii 

performanțelor școlare. 

S-au organizat activități motivaționale, recreative, stimulative, în care studenții și-au 

însușit din informațiile esențiale care sa-i ajute să răzbată în viața de student.  
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Program de îndrumare și sprijin (tutorat) pentru studenți 

Teme dezbătute în sesiunile de îndrumare  
         Informații individuale generate de nevoile de suport ale studenților sau rezolvarea unor 

situații particulare 
 Prezentarea activităţilor aferente proiectului ROSE și 

specificul lor. 

 Drepturile și obligațiile studenților conform 

Regulamentului Activității Universitare a Studenților; 

 Calitatea de student; 

 Drepturile și obligațiile studentului ca membru al 

comunității academice; 

 Structura anului universitar: perioadele pentru sesiunea 

de examene, restanțe, recuperări, măriri de note. 

 Informații cu privire la organizarea sesiunii de examene 

de iarna şi participarea la acestea.  

 Promovarea examenelor; 

 Dezbateri și impresii după prima sesiune de examene; 

 Posibilitatea obținerii unor tipuri de burse pentru studenții din cadrul Universității  

conform Metodologiei de acordare a burselor; 

 Posibilitatea de a studia ca student Erasmus; 

 Adaptarea la învățământul online prin parcurgerea ghidului de utilizare a platformei 

Microsoft Teams; 

 Lărgirea orizontului informațional 

prin parcurgere ghidului de creare a 

unui cont de utilizator pentru 

accesarea Depozitului Național 

ANELIS PLUS; 

 Îmbunătățirii performanțelor școlare 

în mediul online pe perioada Stării 

de Urgență  prin parcurgerea temelor 

despre întocmirea documentelor 

word ( inserare tabele, imagini, 

front, note subsol, crearea legăturilor 

(hyperink), inserare cuprins etc.)  

 Îmbunătățirii performanțelor școlare în mediul online prin parcurgerea temelor despre 

alcătuirea referatelor/proiectelor și transmiterea lor pe poșta electronică. Utilizarea 

poștei electronice online yahoo mail/ugal mail (attach, arhivare documente, 

dezarhivare, forward, etc.) 

 Sprijin și suport pentru studenții din proiect în vederea familiarizării cu noua 

procedura de examinare online în sesiunea a doua.   
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Activități 

organizate 
 

 Zilele FEFS 

 Oameni de succes –absolvenții facultății noastre; 

 Studenții șoferi și pietoni prudenți; 

 Seminar pe tema serviciilor pentru utilizatorii de 

scaune rulante; 

 Întâlniri motivaționale; 

 Concurs - Ne sprijinim reciproc, reușim 

împreună! 

 Ruga studentului ROSE 

 Rose în imagini- colaj 

 Concurs  ”Student FEFS - ROSE” 

 „Din jurnalul unui absolvent FEFS” 

 Concurs - ”Întrebăm, răspundem  și ne 

destresăm”. 


