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Beneficii studenți:

✓ Sprijinire academică prin programe remediale și 
tutorat

✓ Sprijinire psihologică și încurajarea dezvoltării 
personale

✓ Consiliere profesională și orientare în carieră
✓ Activități de Coaching



Prevenirea abandonului școlar și creșterea promovabilității la 
programele în limba engleză ale Facultății de Geografie, Turism 
și Sport: KeepLearning

▪ Acord de grant nr. 376/SGU/SS/15.09.2020

▪ BENEFICIAR: Universitatea din Oradea, FGTS

▪ Perioada de derulare: 24 luni (2020 - 2022)

▪ Finanțat prin SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – SGU din cadrul 
proiectului ROSE



SCOPUL PROIECTULUI

• identificarea și analiza cauzelor ce stau la baza fenomenului de abandon al 

studiilor universitare manifestat la nivelul studenților din anul I

• prevenirea abandonului, 

• creșterea gradului de retenție al studenților din anul I, 

• creșterea competențelor și a nivelului de informare a acestora.
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OBIECTIV GENERAL

Sprijinirea studenților înscriși în anul 1 de studiu la Facultatea de Geografie
Turism și Sport în vederea creșterii ratei de retenție a acestora și scăderea
ratei de abandon școlar după primul an de studiu, pentru anii universitari
2020 – 2021 și 2021-2022.
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OBIECTVE SPECIFICE

OS1. Scăderea ratei de abandon școlar universitar după primul an de studiu prin sprijinirea studenților înmatriculați în 
anul I prin derularea de activități de îndrumare și sprijin (tutorat) pentru 75 studenți/an de implementare;

OS2. Creșterea procentului de promovare și a gradului de retenție a studenților din anul I în anul II de studiu prin 
dezvoltarea competențelor transversale ale studenților din anul I aflați în situație de risc, prin participarea la programe 
remediale pe parcursul unui an universitar, pe o perioadă de 2 ani;

OS3. Creșterea șanselor de integrare ale studenților din anul I prin derularea de activități de consiliere profesională, 
orientare în carieră și coaching pentru 75 de studenți din anul I pe o perioadă totală de 2 ani implementare proiect; 

OS4. Creșterea nivelului de informare și atașament al studenților din anul I față de specializarea aleasă, prin 
organizarea unor campanii de conștientizare pe parcursul unui an și monitorizarea gradului de atașament al 
studenților din anul I față de specializările alese.
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GRUPUL ȚINTĂ

• 75 de studenți din anul I/an 

• Programele de licență ale FGTS:
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• Kinetoterapie și motricitate specială
• Kinetoterapie și motricitate specială 

(în limba engleză)

• Geografia turismului
• Geografia turismului 

(în limba engleză)



Avantajele participării la proiect

➢ Activități de sprijin dedicate disciplinelor considerate problematice
➢ Sprijinire academică prin programe de tutorat
➢ Acces gratuit la evaluarea personalității cu un instrument profesional / ateliere de 

autocunoaștere și consiliere
➢ Programe de grup/individuale pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale
➢ Posibilitatea de a interacționa cu absolvenți care au succes în domeniul ales
➢ Obținerea unui certificat de participare ca membru în proiect
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