
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a inițiat un proiect util, ce reunește activități interesante și variate, inovative și 

atractive. 

De exemplu: activități remediale, de îndrumare și sprijin, de consiliere profesională și orientare în carieră, de coaching și 

dezvoltare personală, de dezvoltare a competențelor socio-emoționale și workshopuri. 

 

Scopul principal: creșterea ratei de promovabilitate a studenților și adaptarea la noul context educațional. 

 

ROSE: dialog, activități utile, cu obiective clare, implicare și conștientizarea problemelor. 

 

 

 

ROSE în imagini și activități 

DECEMBRIE: webinar dedicat dezvoltării abilităților de gestionare eficientă a timpului și a factorilor de stres. 

Obiective: cum să dăm valoare timpului nostru, să avem control asupra programului, să ne înțelegem comportamentul legat de stres, să 

dezvoltăm strategii pe termen lung de gestionare a acestuia și să devenim productivi. 



 

 

IANUARIE: două webinare menite să îi sprijine pe studenți pentru a putea trece cu succes prin sesiunea de examene, plus un webinar 

util pe termen lung: dezvoltarea competențelor digitale. 

             



FEBRUARIE: relaxare și comunicare, socializare și cunoaștere: Virtual Coffee Chats. 

 

MARTIE: evenimente atractive și utile: webinare tematice, numai bune pentru începutul de semestru. 

  



În plus: o activitate recreațională, colegială, cu o serie de scurtmetraje inspiraționale. Am comunicat fără stres, lejer, în tihnă... Ne-a 

plăcut!  

 

 

Înapoi la chestiuni valoroase pe termen lung:  

 



Povestea ROSE are acum vizibilitate și culoare și... feedback de la studenți!  

It was a good session today and I really liked it. There was a very relaxing atmosphere that was associated with it, which actually turned out 

to be very good for me because I still have ongoing exams. I met a lot of new persons in the chat and the interaction was great. I also like the 

different activities that we did as well. So, just to wrap this up, I had an awesome time and I am looking forward to more sessions like this 

in the future. 

It was nice to see some new faces and to see that people were open to being friends in a laid back environment. Would love to have more one-

to-one interactions with people the next time this happens. A much needed session! 

This sort of interacting events gives students to know and make new friends who have something in common. Human being need socialization 

to make daily life purposeful and share among each other "how each individual perceive life and our roles?" Thank you to the organizer and 

looking forward to more events in coming days! O zi bună! 

A fost interesant și plăcut să vă avem cu noi pe Zoom. 

 

 

 

ROSE, LIT și CCOC vă stau la dispoziție! 


