PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR „ROSE”
Sub-proiect: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)
Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Necompetitive
Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)
Acord de grant nr. 91/19.12.2017
Beneficiar: Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Director proiect: Conf.univ.dr. Corina ROTAR

ANUNT LANSARE PROIECT
Sub-proiectul „DEZVOLTARE, AFIRMARE, REUŞITĂ LA ÎNCEPUTUL STUDENŢIEI (DARIS)”

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Facultatea de Ştiinţe Exacte şi
Inginereşti, este beneficiara unui grant câştigat în cadrul schemei de granturi necompetitive pentru
universităţi din cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar „ROSE”, contract nr.
91/19.12.2017, valoarea totală a proiectului fiind de 675,000 lei (148,521,39 Euro).
Abandonul şcolar este una dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă
învăţământul din România, fenomen care generează efecte negative la nivel de individ dar şi
asupra întregii societăţi.
Ideea acestui proiect a pornit de la constatarea faptului că specializările din domeniul
Ştiinţelor exacte şi inginereşti sunt cele mai vulnerabile în raport cu rata abandonului şcolar.
Proiectul se adresează studenţilor din anul I de la Facultatea de Ştiinţe Exacte şi
Inginereşti, specializările Informatică, Informatică în limba engleză, Măsurători terestre şi cadastru,
Ingineria mediului, Electronică aplicată şi are ca obiectiv major creşterea gradului de retenţie a
studenţilor cu risc ridicat de abandon în primul an de studiu universitar prin activităţi menite să îi
sprijine şi să le ofere o experienţă academică motivantă în vederea continuării studiilor şi
dezvoltării personale.
Obiectivul general al proiectului propus, alături de obiectivele sale specifice sunt în acord cu
obiectivul principal al Schemei de granturi pentru universităţi (SGU) şi vizează, pe de o parte,
sprijinirea studenţilor aflaţi în situaţia de risc de abandon, în special a tinerilor proveniţi din grupuri
dezavantajate (prin programe remediale şi activităţi de tutorat), dezvoltarea personală şi formarea
unor abilităţi academice (prin activităţile de consiliere şi orientare în carieră), iar pe de altă parte,
creşterea atractivităţii specializărilor gestionate de Facultatea de Ştiinţe Exacte şi inginereşti prin
vizite de studiu, workshop-uri şi ateliere practice care vor contribui la motivarea tinerilor din grupul
ţintă şi creşterea ataşamentului faţă de specializarea aleasă.
În grupul ţintă vor fi incluşi 330 studenţi (110 studenţi/an) din Cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Exacte şi Inginereşti, înmatriculaţi în anul I de studiu 2017-2018, 2018-2019, respectiv 2019-2020,
care aparţin cu precădere grupurilor dezavantajate şi care prezintă un risc major de abandon.
Proiectul are o durată de implementare de 36 de luni şi îşi propune să contribuie la
creşterea ratei de retenţie în primul an universitar în vederea atingerii valorii ţinte finale de 84,5 % .
Mai multe informaţii referitoare la proiect sunt disponibile pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe
Exacte şi Inginereşti (http://stiinteexacte.uab.ro), secţiunea Noutăţi.
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