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APEL SELECȚIE STUDENȚI PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI 
”RE-SAS Reducerea abandonului școlar în Facultatea de Sociologie și Asistență Socială” 

 
 

Cine? Studenții Facultății de Sociologie și Asistență Socială (toate specializările), anul I, nivel licență 

De ce să te 
înscrii? 

 
Beneficii (aprox. 100 de studenți/an): 
 Îndrumare privind acomodarea la structura și cerințele programelor de studii universitare 

 Sesiuni de dezvoltare personală centrate pe următoarele componente: 

 Autocunoaștere 

 Dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă 

 Dezvoltarea motivației 

 Consiliere psihologică individuală  

 Tehnici de învățare eficientă 

 Sesiuni de tutorat privind conținutul disciplinelor  

 Consiliere profesională și orientare în carieră  

Ce trebuie 
să faci? 

Să te înscrii în proiect! 
 

Cum? 

  
 
 
Dosarul de înscriere* trebuie să conțină:  
 

 Cerere înscriere în proiect (Anexa nr. 
1); 

 Formular de înregistrare grup țintă 
(Anexa nr. 2); 

 Declarație de consimțământ – acord cu 
privire la utilizarea și prelucrarea 
datelor personale (Anexa nr. 3); 

*Toate documentele se trimit în format 
electronic pe adresa de email 
mihai.iovu@ubbcluj.ro 

Criterii de eligibilitate:  
• să fii student(ă) al Facultății de Sociologie și Asistență Socială,  

anul I, nivel licență, forma de învățământ zi 

• să aparții cel puțin unei categorii din următoarele*: 

 etnie romă 

 persoană cu dizabilități sau boli cornice 

 tânăr din sistemul de protecție a copilului 

 orfan de unul sau de ambii părinți 

 domiciliul în mediul rural 

 persoană din familie cu familii cu venituri mici/beneficiar 

de bursă socială 

 medie de bacalaureat mai mică sau egală cu 7 (șapte) 

• să nu deții calitatea de participant într-un proiect similar 

*studenții declară pe propria răspundere apartenența la o 
categorie, iar documentele doveditoare vor fi aduse în original 
la reluarea activității față în față 

      
Criterii de selecție:  
Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza conform principiului 
„primul venit, primul servit”. 

 

Când? Înscrieri: 20.11-01.11.2020 pe e-mail la adresa mihai.iovu@ubbcluj.ro 

 
Informații suplimentare: conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu (iovu_mbogdan@yahoo.com) 

 


