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Dragi studenți,
Ați reușit să faceți față cu succes provocărilor anilor de studii anteriori?
Doriți să împărtășiți experiența, competențele sociale și de învățare acumulate de voi
altor studenți?
V-ar plăcea să puteți să-i ajutați pe studenții de anul I să se adapteze mai ușor cerințelor
mediului universitar?
Sunteți interesați să vă dezvoltați abilitățile de comunicare, de rezolvare de probleme, de
networking și muncă în echipă?
Doriți să vă implicați într-un program de voluntariat în cadrul Universității de Vest din
Timișoara?

Dacă răspunsurile la întrebările de mai sus sunt afirmative, vă invităm să deveniți
studenți tutori sau studenți coordonatori în programul Peer to Peer Tutoring (P2PT) ce se va
desfășura în semestrul I al anului universitar 2020-2021.
Acest program de voluntariat, coordonat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
(CCOC) din UVT, își propune, cu ajutorul studenților din ani mai mari (studenții tutori) să faciliteze
învățarea și adaptarea la mediul academic a studenților din anul I (studenți tutorați). Studentul
tutore are misiunea de a-și ajuta colegii să își dezvolte competențele personale și de învățare
necesare pentru a-și îndeplini obiectivele academice. Mai multe detalii despre acest program și
despre activitățile desfășurate de studenții tutori poți găsi în Ghidul de desfășurare a programului
P2PT2020-2021, atașat acestui e-mail.
Condiții de participare:
▪ Să fii student în anul II, III, IV al ciclului de studii universitare de licență sau student la ciclul
de studii universitare de masterat sau doctorat.
▪ Să ai disponibilitatea a te implica în cel puțin 60 de ore de voluntariat pe perioada
semestrului I al anului universitar 2020-2021 în cadrul Programului Peer to Peer Tutoring;
▪ Să poți participa la toate sesiunile online de formare din perioada 15-20.09.2020 (vezi în
Ghidul atașat calendarul de desfășurare a formărilor).
▪ Să poți participa la activitățile din Săptămâna de Inițiere „Bun venit la UVT”.
Te poți înscrie în programul P2PT completând formularul corespunzător poziției care te
interesează:
❑ Student tutore: dacă îți dorești să ghidezi studenții din anul I de la facultatea ta
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❑ Student coordonator: dacă ai fost deja tutore P2PT în anii anteriori sau dacă ai experiență
în alte programe de voluntariat și dorești o poziție de coordonare a activităților
https://forms.gle/q2TLaFf2UZKWBuGx8
Pentru fiecare facultate este stabilit un număr limitat de studenți tutori și de studenți
coordonatori, calculat în funcție de numărul de studenți din anul I al ciclului de studii universitare
de licență. Astfel, toți aplicații vor trece printr-un proces de selecție, după următoarele criterii:
Criterii de selecție pentru studenții tutori:
▪ Motivația pentru participarea la program;
▪ Media generală din anul de studii anterior (calculată înainte de rezultatele din sesiunea
C).
Criterii de selecție pentru studenții coordonatori:
▪ Motivația pentru participarea la program;
▪ Media generală din anul de studii anterior (calculată înainte de rezultatele din sesiunea
C);
▪ Rezultatele/Contribuțiile în alte activități de voluntariat (ediții anterioare ale programului
P2PT sau alte programe).
Studenții selectați vor fi anunțați prin e-mail în data de 14.09.2020.
Beneficiile participării la Programului Peer to Peer Tutoring (P2PT) 2020-2021 în calitate de
student tutore sau coordonator:
- Certificat de voluntariat:
o Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională;
o Studenții care prestează activități de voluntariat în cadrul UVT primesc punctaj
suplimentar pentru obținerea unui loc de cazare în căminele studențești;
o Posibilitatea de a obține 2 credite de studii transferabile pentru desfășurarea de
activități de voluntariat în primul semestrul al anului universitar 2020-2021.
- Recomandare personalizată din partea CCOC-UVT (pentru studenții cu rezultate
deosebite).
- Formări specifice activității de tutoring:
o Dezvoltarea competențelor sociale și de comunicare necesare în activitățile de
tutoring;
o Dezvoltarea abilităților de învățare eficiență și de facilitare a învățării.
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