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RAPORT privind IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CNFIS-FDI-2021-0087 

Titlul proiectului: Facilitarea integrării tinerilor din mediul academic prin politici de inclusiune pe piața 
muncii – AccesUBB 

Domeniul  1 - Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la 

învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele 

privitoare la consilierea ș i orientarea în carieră 

Director de proiect: Prof. univ. dr. MARKÓ BÁLINT 
 

Prin implementarea proiectului s-a continuat şi în anul 2021 în cadrul UBB programul de creștere a 
echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea 
ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, inclusiv cele cu privire la consilierea și orientarea în 
carieră.  
Obiectivul general al proiectului a fost acela de  întărire a capacității universității de a crește nivelul 
incluziunii și echității, de a răspunde mai bine la provocările actuale ale societății.  
Obiectivele specifice (OS) au vizat:  
OS1: Facilitarea accesului la învățământul superior pentru elevii și familiarizarea liceenilor cu mediul 
universitar, mai ales pentru cei din mediile defavorizare, dar nu numai, prin organizarea de evenimente 
specifice de informare și de incluziune (Activitatea A1, A2, A3); 
OS2: Dezvoltarea de instrumente online pentru facilitarea comunicării între elevi și universitate, precum 
și studenți și aparatul administrativ al universității (Activitatea A4);  
OS3: Analiza fenomenului de abandon academic la nivelul universității și identificarea factorilor care duc 
la abandon, precum și creșterea eficienței activităților de consiliere și suport adresate studenților aflați 
în situații de risc ridicat de abandon (Activitatea A5, A6, A7);  
OS4: Corelarea competențelor dobândite de studenți cu principalele cerințe ale angajatorilor din mediul 
public și privat, promovarea importanței dezvoltării durabile în rândul studenților, precum și 
consolidarea parteneriatului dintre universități și mediul privat (Activitatea A8, A9, A10).  
În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate (R): 
R1-A1:O serie de evenimente de informare de tip caravană s-au realizat în cadrul proiectului, în  licee 
preponderent din localități cu sub 10.000 de locuitori. Reprezentanții UBB au prezentat oferta 
educațională a UBB, în cadrul unor întâlniri cu elevii, pe Zoom, au participat peste 15 școli.  
R2-A2:  Evenimentul Weekendul Lung al Liceenilor s-a desfășurat online cu implicarea profesorilor si 
doctoranzilor UBB. La eveniment s-au înscris 274 de liceeni din 22 licee cu predare în limba română și 
maghiară. În total au fost 29 prezentări ținute de cadre didactice ale UBB, o prezentare a asociaților de 
studenți și un tur de oraș online.  
R3-A3: Un Ghid pentru egalitatea de gen elaborat și diseminat în mediul on-line; au fost derulate trei 
ateliere de informare referitoare la chestiunile prevăzute în cadrul Ghidului.   
R4-A4: O aplicație pe mobil (UBBApp) dezvoltată cu funcții noi compatibilizate atât pentru Android cât 
și pentru IOS;  
R5-A5: A fost realizat un raport privind motivele abandonului universitar ale studenților și au fost 
derulate 4 evenimente de formare dedicate secretariatelor facultăților și cadrelor didactice la nivel de 
facultăți implicați în procesul de asigurare a calității. 
R6-A6: A fost organizată o școală de vară în două serii pentru mentori din ani superiori, la care au 
participat 78 studenți. În proiectul de mentorat Student to Student Team s-au înscris 2861 studenți din 
anul I, care au fost împărțiți în 59 gruipe de mentorat.  
R7-A7: A fost creat un spațiu de educație non-formală pentru studenți în Căminul Studențesc nr. 16. 
R8-A8:  A fost realizat un studiu privind inserția pe piața muncii a absolvenților și o bază de date  a fost 
în curs de interogare.  
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R9-A9: Au fost organizate 4 cursuri deschise in regim online: (1) Elemente de contabilitate aplicată, (2) 
Management de proiecte, (3) Predare și învățare on-line în facultate, (4) Importanța și posibilitatea 
dezvoltării competențelor digitale în timpul orelor.  
R10-A10: Au fost organizate două evenimente de educație ecologică: Expoziția de fluturi vii „Petale 
Zburătoare – Lepkék a levegőben”, si evenimentul “Natura se pregătește de iarnă – Hogyan készül a 
természet a télre”, online. În total 20 studenți au fost implicați în realizarea evenimentelor. 
Evenimentele au fost realizate, conform tradiției, în Grădina Botanică Alexandru Borza al UBB. 

Bugetul proiectului a fost utilizat în totalitate, s-a încadrat în structura liniei de buget a finanţării de 
bază fiind îndeplinite toate obiectivele proiectului precum şi rezultatele asumate în fişa de execuţie. 

Bugetul total al proiectului:  360.000 lei 

Proiect finanţat de Ministerului Educaţiei din fondul pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor 
de învăţământ superior de stat-2021 
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prorector 

director proiect 


