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Centrul Remedial Educațional al Studenților Capacitați ai Universității din 

Petroșani 

INVITAȚIE 

Dragi studenți, 

În baza Acordului de Grant nr. 101/SGU/CI/II din data de 17.12.2018, încheiat cu Ministerul Educației 

Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Universitatea din 

Petroșani a accesat în cadrul Schemei de Granturi Competitive pentru Universități derulate în cadrul Proiectului 

privind Învățământul Secundar - ROSE un grant pentru implementarea subproiectului Centrul Remedial 

Educațional al Studenților Capacitați ai Universității din Petroșani  (C.R.E.S.C.-UPET) și vă invită să participați 

activ la activitățile proiectului. 

Activitățile proiectului se axează pe consiliere profesională și orientare în carieră; ateliere de lucru 

(workshopuri) în domenii specifice; sesiuni de dezvoltare în plan personal și profesional; activități remediale 

educaționale (meditații); activități de îndrumare și sprijin –servicii de tutorat; sesiuni de dezbateri și analiză, care vor 

contribui la îmbunătățirea gradului de participare activă la procesul educațional al studenților din anul I ai 

Universității din Petroșani.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  Dezvoltarea capacităților de învățare, explorare, aprofundare, 

consolidare a competențelor cognitive, a performanțelor școlare a studenților din anul I ; Dezvoltarea armonioasă 

în plan personal și profesional al studenților implicați de proiect, în vederea lărgirii orizonturilor autocunoașterii, 

identificării domeniilor de interes, aptitudinilor, resurselor și al creșterii factorului motivațional bazat pe stimă de 

sine, încredere în forțele proprii; Conștientizarea importanței procesului educațional și al eficientizării 

performanțelor studenților în situații de risc pe baza dezvoltării unei retele parteneriale SUCCES cu diverși 

stakeholderi. 

Perioada de implementare a proiectului C.R.E.S.C.-UPET : 17.12.2018-17.12.2021 

Vă așteptăm! 

Director de grant,  

Conf. univ. dr. habil. Felicia Andrioni 

 

Pentru mai multe detalii referitoare la înscrierea în proiect vă stăm cu plăcere la dispoziție! 

Universitatea din Petroșani, str. Universității nr.20, Cămin 1, etaj 2, www.upet.ro , feliciaandrioni@upet.ro 
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