Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS)
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI - Facultatea de Energetică
Titlul subproiectului: Asigurarea acCEsului la învățământ de calitate în domeniul ingineriei
ENERGetice
Acord de grant nr. 366/560/55/III

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ
În perioada 4-8 octombrie 2021 are loc selecția pentru grupul țintă al
proiectului
Asigurarea acCEsului la învaţământ de calitate în domeniul ingineriei
ENERGetice

ACE - ENERGY
UN PROIECT CU ȘI PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I!

OBIECTIV GENERAL
Motivarea şi asigurarea accesului la învăţământul de calitate în cadrul Facultăţii de Energetică
a unui grup ţintă de 140 de studenți înmatriculaţi în primul an de licență în anii universitari
2020-2021 şi 2021-2022 cu risc ridicat de abandon, respectiv creşterea procentului de
promovabilitate la încheierea primului an de studii de licenţă cu 1% faţă de valoarea actuală de
86,7%.

OBIECTIVE SPECIFICE
• Facilitarea
integrării
în
mediul
universitar prin furnizarea de servicii de
coaching, de dezvoltare personală și de
dezvoltare a competenţelor socio –
emoţionale, precum și activități de
îndrumare și sprijin – tutorat;
• Creșterea motivației pentru o carieră în
domeniul ingineriei energetice prin
furnizarea de servicii de consiliere
profesională şi orientare în carieră,
precum și desfășurarea de ateliere de
lucru și vizite de studii;
• Îmbunătăţirea

performanțelor
academice prin derularea de programe
remediale ce vizează creşterea nivelului
de cunoştinţe generale și al utilizării
tehnologiei digitale, în vederea reducerii.
riscului de abandon

BENEFICII PENTRU STUDENȚI
• Facilitarea integrării în mediul universitar
autonom, atât în ceea ce priveşte resursele
de lucru și de învăţare clasice și digitale, cât
şi relaționarea cu personalul administrativ și
cadrele didactic;
• Diminuarea complexelor de inferioritate
față de colegii de an;
• Aprofundarea abilităţilor de inteligenţă
emoţională
şi
dezvoltarea
relațiilor
interpersonale;
• Conştientizarea propriilor resurse;
• Stimularea performanţelor academice;
• Dezvoltarea abilităţilor soft şi hard
necesare pe piaţa muncii;
• Motivarea pentru alegerea carierei în
ingineria energetică.
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ACTIVITĂȚI
• Îndrumare şi sprijin – tutora
• Coaching şi dezvoltare personală:
o Resurse personale vs. convingeri și valori
o Echipa – rolurile și impactul comunicării eficiente
o Persuasiune și lidership
• Dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale
o Cum să-mi creez relații armonioase cu cei din jur?
o Performanța și motivația de a reuși
o Stresul și emoțiile
• Consiliere profesională şi orientare in carieră
o Cum îți planifici cariera?
o Analizarea problemelor și luarea deciziilor
o Cum îți organizezi eficient timpul?
o O carieră de succes în ingineria energetică (workshopuri şi vizite de
studiu gratuite - Muzeul Tehnic, Casa Experimentelor, Centrul de instruire
și consiliere energetică Green MOGO, obiective energetice din țară).
• Programe remediale și de dezvoltare a competențelor tehnice și digitale
pentru îmbunătățirea performanțelor academice și motivarea pentru
cariera în ingineria energetică
o Matematica pentru inginerii energeticieni
o Fizica și energia verde
o Utilizarea tehnologiilor digitale în ingineria energetică
o Ingineria energetică prin experimente

În fiecare an de implementare se va organiza un concurs, iar primilor 30 de
studenți clasați li se vor oferi premii (tablete) pe baza unor criterii stabilite de
echipa de sub-proiect care vor ține seama de rezultatele participării la activitățile
din cadrul proiectului.
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Grupul ţintă - GT al proiectului este reprezentat de de 140 studenţi ai anului I din următorii
doi ani universitari (2020-2021 și 2021-2022) aflați în situația de risc din punct de vedere al
abandonului după primul an de studiu, câte 70 de persoane pe fiecare an.
Se consideră studenți cu risc ridicat de abandon cei care îndeplinesc cel puțin una din
condițiile:
• au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat;
sau
• aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, cum ar fi:
- provin din familii cu venituri mici;
- provin din mediul rural;
- sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice;
- sunt orfani de unul sau de ambii părinți;
- provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare; sau
- sunt de etnie romă.
Dosarul de înscriere va conține.
-

Formular de înscriere semnat și datat (original), Anexa 1
Carte de identitate (copie)
Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor personale, semnată și
datată (original), Anexa 2
Documente justificative sau declarație pe propria răspundere privind
apartenența la una dintre situațiile de risc de abandon (original), Anexa 3

Dosarul se depune la Secretariatul facultății zilnic, în perioaa 4-8 octombrie 2021, între
orele 10-15.
Toţi studenţii vor beneficia de tratament egal, fără nicio discriminare ca urmare a grupului
subreprezentat din care aceştia provin sau pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,
dezabilități, sex etc.
Selecția grupului țintă se va face conform Metodologiei de selecție a grupului țintă afișată
pe site-ul facultății.

