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Cadre didactice și studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea de 

Științe Aplicate din Utrecht au împărtășit elevilor povești despre viața 

de student la evenimentul „Studenți pentru elevi”, desfășurat în 

cadrul „Lunii elevilor și studenților ROSE” 

 
 

Luni, 28 martie 2022, proiectul ROSE a continuat seria evenimentelor dedicate elevilor și 

studenților ROSE cu dezbaterea „Studenți pentru elevi”. Moderat de Ioan Miclea, membru 

în echipa de comunicare a Proiectului ROSE, evenimentul a adus împreună cadre didactice 

și studenți de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din 

Timișoara și Universitatea de Științe Aplicate din Utrecht (Olanda), care au împărtășit 

elevilor povești despre viața de student. 

Astfel, discuțiile s-au concentrat pe conturarea imaginii unor comunități academice cât mai 

incluzive, care să aducă laolaltă experiențe, idei și soluții comune atât pentru învățământul 

secundar, cât și pentru cel terțiar. 

Reprezentanții Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au prezentat 

participanților experiențele universitare clujene 

Prezentarea pregătită de reprezentanții Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a adus 

în fața elevilor povestea Școlii de Vară și a experiențelor universitare clujene, privite prin 

lentila ROSE. 

Astfel, conf. univ. dr. Claudia Crișan, conf. univ. dr. Delia Muste, cadre didactice ale 

Facultății de Psihologie și Științele Educației, precum și de Cengeri Denisa Francesca și 

Frankel Orly, două dintre studentele care au participat la Școala de Vară organizată în 

2020 au împărtășit cu participanții de la eveniment dezbaterile, workshop-urile, atelierele 

și emoțiile care au reprezentat punctul central al evenimentului devenit o tradiție pentru 

UBB. 

„Școala de vară organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca oferă acele 

experiențe de care nu ai știut niciodată că ai nevoie. Te ajută să vezi drumul spre care te 

îndrepți din o cu totul altă perspectivă. Dacă ai încă dubii în privința alegerii carierei pe 

care o vei urma... e ok. Aici poți găsi idei depre ce ar trebui să faci mai departe sau poți 

decide dacă ideile tale în ceea ce privește viitoarea ta carieră sunt bune. Cu toată căldura 

https://lett.ubbcluj.ro/cluj-letters-summer-school/
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îți recomand școala de vară de la UBB: e o experiență cu care te poți întâlni chiar o dată în 

viață”, este mesajul transmis de unul dintre participanții la evenimentul organizat de 

universitatea clujeană. 

10 cursuri interactive, 2 vizite de studiu, 6 workshop-uri și alte 10 activități recreative, 

printre care seri de boarding-games sau seri de film au ajutat elevii să descopere, într-un 

mod inedit, viața de student. De asemenea, evenimentele au inclus și tururi virtuale ale 

campusului UBB și ale orașului Cluj-Napoca, dar și activități de consiliere și orientare 

școlară și profesională. 

Pornind de la experiențele trăite în cadrul Școlii de Vară organizate în cadrul proiectului 

ROSE, Frankel Orly, absolventă a Colegiului Național Pedagogic Regele Ferdinand din 

Sighetu-Marmației, și-a ales drumul care i s-a potrivit și este, în prezent, studentă în 

Olanda, la Universitatea de Științe Aplicate din Utrecht.  

Proiectele ROSE au adus împreună 1.225 de elevi și 7.646 de studenți la 

Universitatea de Vest din Timișoara 

Reprezentată la eveniment de conf. univ. dr. Valy Ceia, cadru didactic al Facultatea de 

Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, de Maria Văetiși, studentă 

în anul III la două specializări ale Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul UVT, și 

de Cătălin Feier, student în anul II în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, 

Universitatea de Vest din Timișoara a invitat elevii la o incursiune în proiectele derulate de 

universitate pentru a le sprijini tranziția de le statutul de licean la cel de student. 

„La Universitatea de Vest din Timișoara, activitățile și proiectele ROSE, care au adus 

împreună 7.646 de studenți și 1.225 de elevi de liceu, au fost concepute în două direcții: 

au fost intervenții la nivel de universitate, unite într-o viziune concertată și, deopotrivă, 

intervenții la nivelul fiecărei facultăți, cele din urmă oferind cadrelor didactice flexibilitate în 

ceea ce privește organizarea și desfășurarea evenimentelor, în funcție de specificul fiecărei 

facultăți. Dintre acestea, amintesc activitățile didactice remediale, atelierele de consiliere 

profesională și de orientare în carieră, programul Peer to Peer Tutoring (P2PT), atelierele 

și webinarele pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale, dar și sesiunile de 

consiliere individuală, fie că vorbim despre cele de orientare personală, în carieră sau 

educațională și vocațională. Din punctul meu de vedere, activitățile remediale sunt 

extraordinar de importante, având în vedere faptul că au reușit să schimbe viziunea 

studentului despre cadrele didactice, devenite acum prieteni și colaboratori direcți și 

permanenți, nu doar mesagerul care prezintă informații în cadrul unui curs”, a remarcat 

conf. univ. dr. Valy Ceia în cadrul evenimentului. 
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Prezentat drept „prima pagină din universitate”, proiectul ROSE la UVT a condus, prin 

activitățile organizate, la o mai bună integrare a studenților în comunitatea universitară. 

De altfel, Cătălin Feier, student în anul II în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a 

UVT a remarcat faptul că pentru el, „una dintre experiențele provocatoare ale participării 

la ROSE a fost chiar identificarea unei voci și deschiderea față de cadrele didactice și față 

de ceilalți colegi din proiect”. 

Ce recomandări are Cătălin pentru elevii care urmează să susțină examenul de 

bacalaureat și pentru viitorii studenți? 

 Gândiți pozitiv și nu lăsați stresul examenului de bacalaureat să vă acapareze. 

Examenul este mai ușor decât credeți, chiar dacă trebuie să munciți pentru a obține 

notele pe care vi le doriți; 

 Acordați cel puțin o oră pe zi pentru aprofundarea fiecărei materii de la bacalaureat; 

 Găsiți-vă un coleg, student, cadru didactic sau tutore care să vă răspundă la orice 

întrebare sau neclaritate și care să vă ajute în momentele dificile; 

 Abordați direct cadrele didactice pentru explicații supl0imentare atunci când 

considerați că nu ați înțeles prea bine o noțiune/ un subiect expus în cadrul orelor; 

 Fiți creativi și utilizați-vă gândirea critică. Anii de facultate sunt invitația perfectă 

către aceste două lucruri. 

 

Lista tuturor programelor de vară din cadrul proiectului ROSE se găsește aici. 

 

Înregistrarea completă a evenimentului „Studenți pentru elevi”, desfășurat în cadrul „Lunii 

elevilor și studenților ROSE”, poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook a Proiectului 

ROSE, cât și pe canalul oficial de YouTube.  

Mai multe informații despre evenimentele organizate de ROSE în cadrul campaniilor de 

sensibilizare a profesorilor, elevilor și părinților pot fi consultate pe site-ul www.rose-

edu.ro, pe paginile de Facebook și Instagram ROSE, dar pot fi solicitate și la adresa de 

mail office@edu-rose.ro.  

 

 

 

https://www.rose-edu.ro/lista-universitati/
https://www.facebook.com/1341717532643749/videos/1162300241181610
https://www.youtube.com/watch?v=bySvAgjVsmU
http://www.rose-edu.ro/
http://www.rose-edu.ro/
https://www.facebook.com/Proiectul-ROSE-Romania-Secondary-Education-Project-1341717532643749
https://www.instagram.com/rose_edu.ro/
mailto:office@edu-rose.ro
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Despre proiectul ROSE – www.rose-edu.ro  

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE) este un 

proiect complex, distinctiv între proiectele de educație, care şi-a propus să îmbunătățească tranziția de 

la liceu la facultate și să crească gradul de retenție în primul an universitar în instituțiile de învățământ 

finanțate în cadrul proiectului.  

Proiectul ROSE face parte din Programul Național al Ministerului Educației „Sprijin la bacalaureat, acces 

la facultate” și contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de reducere a părăsirii timpurii 

a școlii și la îmbunătățirea oportunităților de participare în învățământul terțiar, pentru populația 

României. 

În valoare totală de 200 de milioane de euro, ROSE este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 

234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între 

România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 

2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015). Proiectul se derulează între anii 2015 şi 2022 şi 

este implementat de Ministerul Educației (MEd) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare 

Externă (UMPFE). 

Astfel, în cadrul proiectului ROSE sunt active 874 granturi pentru licee și 393 de granturi pentru 

universități și facultăți. Activitățile desfășurate în liceele și facultățile ROSE cuprind activități remediale, 

sesiuni de consiliere, îndrumare și orientare profesională, servicii de îndrumare, coaching, dezvoltare 

personală și dezvoltare a abilităților socio-emoționale. De asemenea, printre activitățile realizate în 

cadrul proiectului se regăsesc și școli de vară, activități extracurriculare, excursii, participări la competiții 

sau chiar activități sportive. 

Ca urmare a implementării ROSE în mediul preuniversitar, rata medie de abandon școlar în anii 

terminali a scăzut de la 6,5% la 1,98% în liceele implicate, în timp ce rata de promovare a examenului 

de bacalaureat a crescut de la 49,6% la 62,33%. Nu în ultimul rând, pentru mediul universitar ROSE a 

crescut rata de retenție a studenților după primul an de studii, de la 79,4% la 81,64%. 

Pe de altă parte, este de menționat că anii 2020 și 2021, care au stat sub spectrul pandemiei de 

COVID-19, au generat și pentru ROSE- ca și pentru toate sistemele naționale de educație- activități 

preponderent online, cu sprijin constant acordat comunităților educaționale din licee (prin echipamente 

electronice oferite școlilor - peste 59.000 de laptopuri puse la dispoziția elevilor care nu au echipamente 

proprii, peste 5700 de camere pentru videoconferințe și peste 4300 table interactive - și suportul 

mentorilor) și cu un efort colectiv de adaptare a procesului de predare- învățare- evaluare la provocările 

educației mijlocite de tehnologie. 

http://www.rose-edu.ro/
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Mai multe detalii cu privire la Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education 

Project – ROSE) pot fi consultate pe site-ul www.rose-edu.ro sau pot fi solicitate la adresa de e-mail 

office@rose-edu.ro.  

http://www.rose-edu.ro/
mailto:office@rose-edu.ro

