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PREZENTARE GENERALĂ
Titlul proiectului: Acces și echitate în universități. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenți și cadre
didactice, Contract POCU/379/6/21/124874.
Durată: 24 luni
Perioadă implementare: 24 Iunie 2019 - 23 Iunie 2021
Valoare proiect: 6.673.605,90 lei
Parteneri în cadrul proiectului: Universitatea de Vest din Timișoara – Lider parteneriat;
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu - Partener 1.
Proiect co-finantat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Componența 379 Bursă Student Antreprenor – Măsură activă pentru creșterea
participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență - Regiuni mai puțin dezvoltate
Axa Prioritară 6 Educație și competențe
Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10.

OBIECTIVE PROIECT

Obiectiv general:
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității, eficienței și accesului la învățământul
superior, în corelare cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice, prin dezvoltarea unui
program integrat de oferte educaționale inovative și atractive, resurse de învățare moderne și
flexibile, perfecționarea personalului didactic și susținerea studenților proveniți din grupuri
vulnerabile.

OBIECTIVE PROIECT
Obiective specifice:
Ob.sp. 1. Creșterea participării la învățământul terțiar universitar a 445 studenți și 800 elevi, dintre care minim 71,91% studenți care provin din
grupuri vulnerabile, prin oferirea de programe integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar, monitorizarea și semnalarea
riscului de abandon a studiilor, schimburi de experiențe și campanii de conștientizare, până la finalul celei de-a 24-a lună a proiectului.
Ob.sp. 2. Dezvoltarea unui program integrat de oferte educaționale inovative și atractive, utilizarea de resurse de învățare moderne și
flexibile, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice, în vederea perfecționării profesionale specializate a personalului didactic
și dezvoltării de competențe profesionale studenților din anii terminali, până la finalul lunii a 24-a a proiectului.
Ob.sp.3. Dezvoltarea competențelor psihopedagogice ale personalului didactic universitar în ceea ce privește elaborarea de oferte
educaționale cu conținut actualizat și abordări instructiv-educative inovatoare prin implicarea a 80 de cadre didactice într-un program de
formare, completat de activități de suport profesional specifice, până la finalul luni a 24-a a proiectului.
Ob.sp. 4. Dezvoltarea de abilități și competențe transversale pentru 445 de studenți de la ciclurile licență, din care cel puțin 71,91% studenți
proveniți din grupuri vulnerabile, în urma participării la cel puțin unul din cele 3 cursuri complementare și activități de tutoriat, consiliere
profesională, orientare în carieră, îndrumare și sprijin, până la finalul lunii a 24-a a proiectului, în vederea creșterii șanselor de angajare a
acestora.

Localizare proiect

❑Regiunea Centru
❑Regiunea Vest
❑Regiunea Sud-Vest Oltenia

ACTIVITĂȚI PROIECT
A1. Managementul proiectului
Sub A1.1. Managementul proiectului
A2. Comunicare, informare si publicitate
Sub. A2.1. Comunicare, informare si publicitate

Lider parteneriat
Partener 1

24 Iunie 2019 - 23 Iunie 2021

Lider parteneriat
Partener 1

24 Iunie 2019 - 23 Iunie 2021

A3. Perfectionarea profesionala specializata a personalului didactic universitar
Sub. A3.1. Dezvoltarea curriculara si acreditarea pachetului de formare

Lider parteneriat
24 Iunie 2019 - 23 Februarie 2020
Partener 1
Sub.A3.2. Implementarea programului postuniversitar de formare
Lider parteneriat
24 Octombrie 2019 – 23 Decembrie 2020
Partener 1
Sub.A3.3. Asigurarea activitatilor de suport profesional specific
Lider parteneriat
24 Octombrie 2019 – 23 Decembrie 2020
Partener 1
Sub.A3.4. Asigurarea calitatii si evaluarii eficientei formarii personalului didactic
Lider parteneriat
24 Iunie 2019 – 23 Decembrie 2020
Partener 1
A4. Program integrat de masuri de asistenta educationala si sprijin financiar pentru studenti, in special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile
Sub. A4.1. Inscrierea si selectia studentilor
Sub. A4.2. Acordarea sprijinului financiar Bursa student antreprenor
Sub. A4.3. Implementarea metodologiei de monitorizare a progresului academic
al studentilor inscrisi in proiect
Sub. A4.4. Realizarea unei retele virtuale de studiu pentru studenti

Lider parteneriat
Partener 1
Lider parteneriat
Partener 1
Lider parteneriat
Partener 1
Lider parteneriat
Partener 1

24 Iulie 2019 – 23 Aprilie 2020
24 Decembrie 2019 – 23 Iunie 2021
24 Decembrie 2019 – 23 Iunie 2021
24 Septembrie 2019 – 23 Iunie 2021

Activități proiect

A5. Derularea de activitati comune cu elevi, studenti si personal didactic pentru facilitarea accesului la invatamantul tertiar universitar
Sub. A5.1. Derularea de campanii de constientizare in licee –
„Pretuieste educatia!”

Lider parteneriat
Partener 1

Sub. A5.2. Organizarea Scolii de Vara cu
Lider parteneriat
elevii si studentii
Partener 1
A6. Dezvoltarea si implementarea ofertelor educationale cu continut inovator pentru studenti
Sub. A6.1. Dezvoltarea ofertelor educationale cu continut inovator
Lider parteneriat
Partener 1
Sub. A6.2. Desfasurarea cursurilor complementare pentru studenti
Lider parteneriat
Partener 1
A7. Activitati suport in vederea cresterii sanselor de angajare a studentilor
Sub. A7.1. Furnizarea de servicii de consiliere profesionala si
Lider parteneriat
orientare in
Partener 1
cariera pentru studenti
Sub. A7.2. Sesiuni de tutoriat pentru studenti cu studenti
Lider parteneriat
Partener 1
Sub. A7.3. Servicii remediale de indrumare si sprijin
Lider parteneriat
Partener 1
A8. Activitate transversala pentru cheltuielile indirecte ale proiectului
A8.1. Activitate transversala pentru cheltuielile indirecte ale
Lider parteneriat
proiectului
Partener 1

24 August 2019 – 23 Aprilie 2021

24 Septembrie 2020 – 23 Ianuarie 2021

24 Noiembrie 2019 – 23 Aprilie 2020
24 Ianuarie 2020 – 23 Mai 2021

24 Ianuarie 2020 – 23 Mai 2021

24 Februarie 2020 – 23 Mai 2021
24 Aprilie 2020 – 23 Mai 2021

24 Iunie 2019 – 23 Iunie 2021

GRUP ȚINTĂ

295
Studenți din
zona rurală

10
Studenți de
etnie roma

10
Studenți
netraditionali

5
Studenți cu
CES

INDICATORI ȘI REZULTATE
1 plan de învățământ program de formare dedicat cadrelor didactice
minium 20 planuri de instruire pentru implementarea activităților teoretice și/sau practice ale disciplinelor programului de
formare dedicat personalului didactic
un program acreditat MEN ca program postuniversitar, dedicat formării psihopedagogice a cadrelor didactice universitare
80 de cadre didactice universitare formate prin parcurgerea programului de formare dedicat personalului didactic
universitar
20 de cadre didactice beneficiare a unor stagii naționale de schimb de bune practici
20 de cadre didactice beneficiare a unor stagii de practică profesională derulare la angajatori din domeniul lor de
specialitate
40 de cadre didactice beneficiare ale workshopului de formare de scurtă durată pe tema mentoratului și consilierii
studenților
445 studenți, dintre care 320 studenți care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația romă, cei din mediul rural
și studenții netradiționali selectați și înscriși pe proiect (245 studenți ai Universității de Vest din Timisoara și 200 studenți ai
Universității Lucian Blaga din Sibiu)

INDICATORI ȘI REZULTATE
320 studenți proveniți din grupuri vulnerabile beneficiari Bursă student antreprenor
320 studenți proveniți din grupuri vulnerabile beneficiari monitorizați și sprijiniți în vederea finalizării studiilor
1 rețea virtuală de studiu pentru studenți creată și actualizată
Minim 20 de campanii de informare și conștientizare în liceele din Regiunea Vest și din Regiunea Centru derulate
Minim 800 de elevi și 200 studenți participanți la campaniile de conștientizare în licee, în vederea creșterii ratei de
cuprindere în învățământul terțiar, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane
2 Școli de vară „Prețuiește educația!” derulate, una în cadrul UVT și una în cadrul ULBS
100 elevi și studenți participanți la cele 2 scoli de vară
1 olimpiada de altruism organizată
3 oferte educaționale în învățământul terțiar universitar cu conținut inovator dezvoltate, în acord cu nevoile pieței muncii
din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI
2 schimburi de experiență între cadrele didactice din cadrul celor 2 universități partenere, experți resursă de la nivelul
mediului antreprenorial regional, angajatori, parteneri sociali
Minim 320 studenți participanți la oferta de studii Competențe avansate de antreprenoriat – program antreprenorial
propus în cadrul proiectului

INDICATORI ȘI REZULTATE
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Minim 320 planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii în domeniul studiilor de licență realizate pentru 320
beneficiari ai burselor student antreprenor
Minim 6 evenimente organizate cu un antreprenor pe tematicile cursului de antreprenoriat care va împărtăși din
experiența lui echipelor de studenți
Minim 50 studenți participanți la un program de shadowing alături de un antreprenor în cadrul firmei sale
445 studenți participanți la programele cu conținut inovator derulate (fiecare participant având posibilitatea de a
opta pentru unul sau pentru toate cele 3 programe educaționale ofertate)
5 Workshopuri în grupuri pentru 445 studenți (2 workshopuri care să permită fiecărui participant să construiască
povestea propriei cariere și 3 workshopuri destinate dezvoltării abilităților sociale, abilități din ce în ce mai solicitate
de angajatori)
Sesiuni individuale și de grup de consiliere profesională și orientare în cariera pentru 445 studenți, în vederea
creșterii participării la învățământul terțiar universitar, în special pentru cei din grupuri vulnerabile
Minim 200 de studenți participanți la sesiuni de tutoriat
Minim 200 de studenți vor beneficia de activități de consiliere academică de grup
Minim 100 de studenți vor beneficia de activități de consiliere academică individuală

INDICATORI ȘI REZULTATE
❑ Minim 320 planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii în domeniul studiilor de licență realizate pentru 320
beneficiari ai burselor student antreprenor
❑ Minim 6 evenimente organizate cu un antreprenor pe tematicile cursului de antreprenoriat care va împărtăși din
experiența lui echipelor de studenți
❑ Minim 50 studenți participanți la un program de shadowing alături de un antreprenor în cadrul firmei sale
❑ 445 studenți participanți la programele cu conținut inovator derulate (fiecare participant având posibilitatea de a opta
pentru unul sau pentru toate cele 3 programe educaționale ofertate)
❑ 5 Workshopuri în grupuri pentru 445 studenți (2 workshopuri care să permită fiecărui participant să construiască
povestea propriei cariere și 3 workshopuri destinate dezvoltării abilităților sociale, abilități din ce în ce mai solicitate de
angajatori)
❑ Sesiuni individuale și de grup de consiliere profesională și orientare în cariera pentru 445 studenți, în vederea creșterii
participării la învățământul terțiar universitar, în special pentru cei din grupuri vulnerabile
❑ Minim 200 de studenți participanți la sesiuni de tutoriat
❑ Minim 200 de studenți vor beneficia de activități de consiliere academică de grup
❑ Minim 100 de studenți vor beneficia de activități de consiliere academică individuală

IMPLICAREA GRUPULUI ȚINTĂ ÎN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:
❑ 80 de cadre didactice universitare formate/perfecționate/specializate prin proiect (40 cadre ale Universității de Vest
din Timișoara și 40 ale Universității Lucian Blaga din Sibiu;
❑ 320 studenți proveniți din grupuri vulnerabile din anul II (semestrul II) și/sau anul III (semestrele I și II) (dintre care
170 ai Universității de Vest din Timișoara și 150 ai Universității Lucian Blaga din Sibiu) vor beneficia de stimulente în
sumă forfetară lunară în valoare de maxim 300 de lei/lună, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studii la licență.
❑ 320 studenți proveniți din grupuri vulnerabile vor fi monitorizați și sprijiniți în vederea finalizării studiilor;
❑ 100 elevi și studenți din GT participanți la scolile de vară (dintre care 50 ai UVT și 50 ai ULBS);
❑ 5 elevi ai Olimpiadei de Altruism vor fi premiați;
❑ 445 studenți participanți la programele cu conținut inovator derulate (Competențe avansate de antreprenoriat,
Justiție enviromentală și Starea de bine la locul de muncă);
❑ 445 de studenți beneficiari de consiliere profesională și orientare în carieră;
❑ 200 de studenți participanți la sesiuni de tutoriat;
❑ 200 de studenți vor beneficia de activități de consiliere academică (individuală și de grup).

PAȘII URMĂTORI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Înregistrarea în grupul țintă al proiectului: cadre didactice/studenți
Completarea dosarului de înscriere
Participarea la programele de formare derulate
Participarea la sesiunile de orientare profesională și consiliere în carieră (în
cazul studenților)
Participarea la sesiunile de tutoriat
Participarea la activitățile de consiliere academică (individuală și de grup)

DATE DE CONTACT:

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
B-dul Victoriei nr. 10
Etajul 1, cabinet prorector Livia Ilie
Sibiu, jud. Sibiu

e-mail: mihaela.rotaru@ulbsibiu.ro

Vă mulțumim pentru atenție!

