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Prevenirea și remedierea fenomenului 
de abandon a studiilor universitare de 

la Facultatea de Inginerie în Limbi 
Străine, prin integrarea in programe 

remediale a unui număr de 80 studenți 
aflați în situații de risc de abandon ș 

prin implementarea unui program de 
coaching, dezvoltare personală, 

îndrumare și sprijin (tutorat), 
consiliere profesională și orientare în 

carieră.  
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OS1. Micşorarea fenomenului de 
abandon al studiilor universitare în 
rândul studenţilor din anul 1 de la 
acultatea de Inginerie in Limbi straine 

OS2. Creşterea procentului de 
promovabilitate al studenţilor la finalul 
anului I de studiu din cadrul FILS, de la 
86,7% la 88,7% . 

OS3. Facilitarea integrării studenţilor în 
învăţământul universitar, îmbunătăţirea 
performantelor cognitive şi dezvoltarea 
potenţialului personal al acestora. 
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•AI.1 Implementarea unor măsuri de conștientizare privind 

riscurile asociate abandonului universitar la studenţii 

anului I ai FILS 

•AI.2 Dezvoltarea unor programe remediale pentru 

studenţi, în scopul prevenirii materializării riscului de 

abandon şcolar la studenţii anului I FILS 

•AI.3 Dezvoltarea unor activităţi de consiliere profesionala 

(coaching), dezvoltare personală şi dezvoltarea 

compentelor socio-emotionale 

•AI.4 – Activitati de îndrumare, sprijin şi tutorat pentru 

studenţii din grupul ţinta 

•AI.5 – Organizarea de workshop-uri la instituții/firme 

reprezentative 

•AI.6 - Organizarea a 6 vizite de studiu la instituții/firme in 

domeniul de interes al grupului ţintă 
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Mult succes! 

“Educaţia este cea mai puternică armă pe care o 

poţi folosi pentru a schimba lumea”   

Nelson MANDELA 
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Mult succes! 

“Educaţia este cea mai puternică armă pe care o poţi 
folosi pentru a schimba lumea” Nelson MANDELA 

Va multumim pentru participare!  
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