Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020
ANUNT SELECȚIE CANDIDAȚI
pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- ELEVI în cadrul proiectului:
“Creşterea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi
promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenţilor ProForm” Proiect co-finanţat
din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ID PROIECT: POCU124981
Vă facem cunoscut faptul că a fost lansată Campania de selectare a candidaților pentru
grupul țintă al proiectului Creșterea calității programelor de studii universitare prin
formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților,
implementat la Universitatea din Craiova.
Proiectul își propune creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior
proveniți din medii defavorizate, prin măsuri active (consiliere, programe antreprenoriale,
creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare, acordarea de burse,
interacțiunea activă cu partenerii sociali din mediul economic).
Grupul țintă este constituit din personal didactic angajat al Universității din Craiova,
din studenți din anii terminali ai studiilor de licență derulate de cele 5 universități partenere și
din elevi ai liceelor aflate în cele 3 regiuni de dezvoltare : Nord-Est, Sud-Est si Sud-Vest
Oltenia
Pentru a asigura creșterea participării la învățământul terțiar, în special a celor din
grupuri defavorizate, vom promova beneficiile oferite de educația superioară prin campanii de
conștientizare cu elevii de liceu.
GT elevi va fi stabilit pe baza relațiilor de colaborare între universitățile partenere și
liceele identificate de Experții campanie conștientizare. Selecția elevilor va fi realizată de
reprezentanții liceelor, iar participarea la activitățile proiectului va fi inclusă în orele speciale
din programa fiecarui liceu (ex: cele de dirigenție). Selecția GT și implicarea acestuia în
activitățile proiectului vor fi gestionate de Responsabili GT, Experții campanie informare GT
și Experții campanie conștientizare GT elevi.
Condiții de eligibilitate:
• Candidatul trebuie să fie elev în clasa a XI-a sau a XII-a,

• Candidatul trebuie să aibă domiciliul în Regiunea S-V Oltenia și să provină din medii
defavorizate (cu domiciliul în mediul rural, de etnie rromă sau cu situație economică precară)
• Candidatul nu este implicat în alte proiecte cu obiective și activități similare.
Plusul de valoare adus de proiect este reprezentat de rezultatele procesului de formare
a beneficiarilor (elevi, studenți și cadre didactice implicate în proiect), proiectul încercând să
răspundă unor provocări cu care se confruntă sistemul de învățământ superior din România, în
contextul mai larg al accesibilității, calității și echității.
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