
   
 

 

 

 

   

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa Prioritara 6 - Educație și competențe .  

Obiective Specifice: O.S.6.7. - Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul  instituțiilor de 
învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; 

O.S.6.9. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul 

instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile; 
O.S.6.10. Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de 

învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI. 

Codul proiectului: POCU/379/6/21/124185 

Titlul proiectului:“ CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelență, Oportunitate!” 

Beneficiar:  Universitatea de Științe Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti  

Parteneri: Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca  

  Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia  

Cod SMIS 2014+:124185 

 

În perioada aprilie – iunie 2020, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

organizează în cadrul proiectului “CEO Antreprenor–Competitivitate, Excelență, Oportunitate!”, 

POCU/379/6/21/124185, vizite de informare pentru elevi, cu participarea a 10 studenți cu rol 

de promotor și îndrumător al educației universitare. 

 

Evenimentele vor consta din vizite ale elevilor de liceu în spațiile de învățământ ale universității, 

vizite ale standului de promovare a universității, precum și din participarea elevilor la o serie de 

evenimente dedicate acestora, în cadrul cărora vor fi prezentate competențele oferite absolvenților și 

oferta de cursuri, respectiv:  

- prelegeri susținute de către cadrele didactice universitare și studenții promotori; 

- ateliere de lucru – activități practice de laborator, activități extracurriculare etc. la care vor 

participa elevii și studenții promotori, sub îndrumarea cadrelor didactice universitare și a profesorilor de 

liceu. 

 

Studenții care doresc fie promotori și îndrumători ai educației universitare pentru 

elevi sunt rugați să se înscrie și să participe la procesul de secție, care va avea loc după următorul 

calendar:  

 

09 – 19 martie 2020 Întocmirea de către studenți a dosarului de înscriere 

20 –21 martie 2020 Preluarea dosarelor de înscriere a studenților 

23 martie 2020 Întrunirea comisiei de selecție, verificarea eligibilității dosarelor, 

ierarhizarea candidaților și afișarea/transmiterea rezultatelor 

intermediare ale procesului de selecție 

24 martie 2020 Preluarea și rezolvarea eventualelor contestații 

25 martie 2020 Afișarea listelor finale cu studenții selectați pentru a juca rolul de 

promotori și îndrumători ai educației universitare 

 

 



   
 

 

 

 

   

 

a. Condiții de eligibilitate pentru înscrierea studenților 

Candidații trebuie să fie studenți în anul IV la una din specializările IM, MTC, EA, INFO, 

CIG, CIF-ID, FB, să aibă performanțe școlare bune și să facă parte grupul țintă al proiectului 

“CEO Antreprenor–Competitivitate, Excelență, Oportunitate!”, POCU/379/6/21/124185. 

 

b. Conținutul dosarului de înscriere 

Studenții vor întocmi un dosar de înscriere care va conține următoarele documente:  

- Formular de înscriere, transmis studenților prin emailul personal sau disponibil la 

persoana de contact (Conf. dr. Simona Varvara, svarvara@uab.ro), care va fi completat de către 

aceștia când depun dosarul de înscriere; 

- Plan de desfășurare a vizitei de informare elaborat de studenți. Acesta va descrie 

acțiunile pe care studentul își propune să le desfășoare cu elevii participanți la vizitele de 

informare. 

 

Dosarele de înscriere se depun în perioada 20-21 martie 2020, între orele 10.00-14.00, în 

sala Cabinet Chimia Mediului, corp C, parter, la Conf. Dr. Simona Varvara. 

Informații suplimentare se pot obține și prin email, svarvara@uab.ro (Simona Varvara) 

 

c. Evaluarea și ierarhizarea candidaților  

Evaluarea și ierarhizarea va fi realizată de o comisie constituită în acest scop. 

În procesul de selecție a studenților promotori se va ține cont de: 

- planul de desfășurare a vizitei de informare propus de student. 

- performanțele școlare, respectiv media ultimului semestru de studiu. 

Studenții care fac parte din grupuri vulnerabile, ex. studenți din mediul rural, studenți 

proveniți din medii socio-economice defavorizate, studenți de etnie romă vor fi selectați cu 

prioritate ca promotori și îndrumători ai educației universitare.  

Dacă există egalitate în evaluarea dosarelor, la limita înscrierii (ultimele poziții, în ordinea 

înscrierii), departajarea se va face pe baza planul de desfășurare a vizitei de informare. 

 

 

04.03.2020         Întocmit, 

Conf. dr. Simona VARVARA 

Expert vizită de informare 
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