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Servicii socio-educative oferite de FLIT 
pentru prevenirea abandonului studenților (SSE-FLIT)

 Perioada de desfășurare: noiembrie 2019 – noiembrie 2021;

 Buget: 40.152 EUR;

 Context: creșterea semnificativă a ratei abandonului în universități,
la nivel global, național, și al instituției noastre, cu efecte negative
asupra procesului educațional;

 Beneficiari ai proiectului: studenți din anul I identificați a fi în
situații de risc – 120 (60 în anul universitar 2019-2020 și 60 în anul
universitar 2020-2021);



Servicii socio-educative oferite de FLIT 
pentru prevenirea abandonului studenților (SSE-FLIT)

 Obiectiv general: 
 furnizarea de servicii socio-educative integrate studenților înmatriculați în primul an

de studiu la Facultatea de Litere, Istorie si Teologie (FLIT), UVT, în special studenți
din grupuri dezavantajate, în vederea creșterii ratei de retenție anuală la nivelul
facultății cu cel puțin 3%;

 Obiective specifice: 
 OS1: Creșterea gradului de informare a studenților din anul I cu privire la

reglementările specifice vieții de student și familiarizarea acestora cu specificul vieții
universitare;

 OS2: Monitorizarea procesului de învățare a studenților din anul I și desfășurarea de
activități didactice remediale, în vederea combaterii abandonului universitar;

 OS3: Dezvoltarea capacităților studenților din anul I de a urma studiile universitare, în
special a celor aflați în situații de risc, și de a răspunde pozitiv cerințelor vieții
universitare, prin activități de dezvoltare socio-emoțională și consiliere în carieră;

 OS4: Informarea și conștientizarea studenților din anul I despre posibilele trasee de
carieră pe care le pot avea, prin punerea acestora în contact cu specialiști în domeniu;

 OS5. Formarea/modelarea opiniei factorilor interesați cu privire la utilitatea acțiunilor
și programelor de prevenire și reducere a abandonului în rândul studenților facultății.



Servicii socio-educative oferite de FLIT 
pentru prevenirea abandonului studenților (SSE-FLIT)

 Echipa proiectului:

 Director de proiect: conf. univ. dr. Loredana Pungă
 Expert monitorizare grup țintă: prof. univ. dr. Dana Percec
 Responsabil centru de consiliere LIT: lector univ. dr. Mihaela Șandor
 Expert DMC: Mădălina Mateescu
 Experți CCOC:

 Pap Zselyke
 Tăbîrță Elena

 Tutori: 
 Conf. univ. dr. Valy Ceia
 Conf. univ. dr. Codruța Goșa
 Lector univ. dr. Gabriel Bărdășan
 Lector univ. dr. Dana Crăciun
 Lector univ. dr. Andreea Șerban
 Lector univ. dr. Karla Lupșan
 Lector univ. dr. Simona Regep
 Lector univ. dr. Adrian Covan
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 Activitățile proiectului:

 I. Activități socio-educative integrate pentru grupul țintă:

 activități de îndrumare și sprijin (tutorat pe tot parcursul anului
universitar, cu implicarea tutorilor cadre didactice și studenți);

 activități de coaching și monitorizare a procesului de învățare
(aplicarea chestionarului de nevoi și prelucrarea lui, întocmirea
unui raport pe baza datelor obținute, monitorizarea prezenței la
cursuri și seminare pe tot parcursul anului universitar);

 programe remediale și workshop-uri (familiarizarea studenților
cu metode și tehnici de învățare și de luarea notițelor în vederea
îmbunătățirii performanțelor școlare, sprijinirea studenților în
organizarea studiului individual și utilizarea resurselor necesare
învățării, workshop-uri pe teme de pe teme de Study skills și Life-
long learning)
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 II. Consiliere profesională și orientare în carieră:

 Organizarea de vizite de studii și job shadowing la sediul
angajatorilor, întâlniri cu angajatorii la sediul LIT (prezentarea
instituției, prezentarea candidatului ideal pentru angajare din
partea unui reprezentant al instituției și observarea activităților
curente specifice profesiei);

 Activități de dezvoltare a competențelor socio-emoționale și
de orientare în carieră (workshop-uri care vor cuprinde
activități practice cu accent pe, de exemplu, comunicare
eficientă, tehnici de negociere și etosul muncii în echipă);
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 Rezultate vizate:

 R1. Participarea studenților Facultății de Litere, Istorie și Teologie la activitățile din proiect.
 R2. Informarea și sensibilizarea studenților Facultății de Litere, Istorie și Teologie cu privire la beneficiile pe 

termen lung ale proiectului.
 R3. 25 de tutori studenți formați de către tutorii cadre didactice în vederea îndrumării și sprijinirii, ca voluntari, 

a studenților din grupul țintă vizat. 
 R4. 1 chestionar privind nevoile specifice ale studenților FLIt aflați în situații de risc
 R5. 1 raport de analiză a nevoilor și intereselor specifice grupului țintă
 R6. 1 metodologie de monitorizare a studenților pe întreg parcursul școlarității 
 R7. 4 rapoarte de monitorizare a studenților
 R 8. 1 centru de îndrumare și coordonare a activităților de tutorat creat
 R 9. 120 de studenți aflați în situații de risc, care vor beneficia de toate activitățile și serviciile oferite de centru.
 R10. 4 workshopuri tematice derulate.
 R11. 120 de studenți beneficiari ai workshopurilor tematice.
 R12. 4 vizite de studii/job shadowing (câte 2/ an universitar) la sediul angajatorilor și 4 întâlniri cu angajatorii la 

sediul FLIT (câte 2/ an universitar) pentru cei 120 de studenți în total.
 R13. 4 workshopuri de dezvoltare personală socio-emoțională și de orientare în carieră (câte 2/ an universitar) 

pentru 120 de studenți în total.


