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Proiectul ROSE AG 391 

„Soluții inovative pentru optimizarea și sustenabilitatea procesului de pregătire în învățământul 
superior geografic” -GeoForm 

 
Respectăm REGULILE dar suntem ÎMPREUNĂ! 
Universitatea din București și Facultatea de Geografie sunt alături de studenții din Anul I într-o 
experiență interesantă, care își propune creșterea performanței profesionale și reducerea riscului 
de abandon. 
 
Proiectul GeoForm își propune ca, prin activitățile desfășurate, să realizeze creșterea transparenței 
și a profesionalismului informațiilor, precum și asigurarea orientării privind oportunitățile și 
rezultatele educaționale, pentru a sprijini alegerile făcute și a reduce abandonul. 
 
Proiectul, derulat pe doi ani, are ca obiectiv general prevenirea și remedierea fenomenului de 
abandon a studiilor universitare de la Facultatea de Geografie a Universității din București, prin 
integrarea în programe remediale a unui număr de 150 de studenți, aflați în situația de risc de 
abandon, precum și prin implementarea unui program de coaching, dezvoltare personală; 
îndrumare și sprijin (tutorat), consiliere profesională și orientare în carieră pentru aceeași 
colectivitate de studenți. 
 OS1. Reducerea numărului de studenți care abandonează studiile universitare în anul I de la 

Facultatea de Geografie, prin implicarea în programe remediale; 
 OS2. Creșterea ratei de promovabilitate a studenților la finalul anului I de studiu; 
 OS3. Îmbunătățirea competențelor socio – profesionale a studenților și creșterea gradului de 

adaptabilitate la cerințele pieței forței de muncă. 
 
Vă oferim un ansamblu de activități INTERESANTE, derulate cu sprijinul tehnologiilor 
informaționale ONLINE, ce vor permite să aflați mai multe despre VIAȚA DE STUDENT, 
despre MODUL ÎN CARE TREBUIE SĂ ÎNVĂȚ, despre ce înseamnă SESIUNEA și cum trebuie să fie 
abordată. 
 
Pentru ÎNSCRIERE și IMPLICARE, completăm documentele: 

o Declarație de implicare în activitățile proiectului (Anexa 6); 
o Formular grup țintă (Anexa 7); 
o Declarație consimțământ prelucrare date personale (Anexa 8). 

si le transmitem pe mail la adresa: cristian.draghici@geo.unibuc.ro 
 
Sunt AȘTEPTAȚI la ÎNSCRIERE TOȚI STUDENȚII din anul I, anul univ. 2020 – 2021, dar acordăm 
atenție  deosebită celor care au intrat la admitere cu medii mai mici sau egale cu 7 la examenul de 
bacalaureat, celor din grupurile socio–economice defavorizate. 
Instructiunile de completare pot fi consultate aici 

 
Vă așteptăm cu drag! 

 
 
 
  

http://geo.unibuc.ro/202011/proiect_rose_anexa_6_declaratie_implicare_in_activitatile_proiectului.pdf
http://geo.unibuc.ro/202011/proiect_rose_anexa_7_formular_grup_%C8%9Bint%C4%83.pdf
http://geo.unibuc.ro/202011/proiect_rose_anexa_8_declaratie_consimtamant_prelucrare_date_personale.pdf
mailto:cristian.draghici@geo.unibuc.ro

