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Prevenirea și remedierea fenomenului
de abandon a studiilor universitare de la
Facultatea de Management, ASE din
București prin integrarea în programe
remediale a unui nr. de 200 de studenţi,
aflaţi în situaţia de risc de abandon și prin
implementarea unui program de coaching,
dezvoltare personală, îndrumare și sprijin
(tutorat), consiliere profesională și
orientare în carieră pentru aceeași
colectivitate de studenţi.

OBIECTIVUL GENERAL AL 
PROIECTULUI



OBIECTIVE SPECIFICE
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OS1. Reducerea numǎrului de 

studenţi care abandoneazǎ studiile

universitare ȋn anul 1 de la 

Facultatea de Management;

OS2. Creșterea ratei de promovabilitate

a studenţilor la finalul anului I de 

studiu;

OS3. Ȋmbunǎtǎţirea competenţelor socio

– profesionale a studenţilor și creșterea

gradului de adaptabilitate la cerinţele

pieţei forţei de muncǎ.



GRUPUL ŢINTǍ (GT)

200 studenți din anul I, ȋnvăţămant de
licență de la Facultatea Management
din ASE București.

Selecţia GT:  METODOLOGIE DE 

SELECŢIE STRUCTURATǍ

Toţi studenţii din anul 1 de la Facultatea de Management 
sunt eligibili pentru a face parte din grupul ţintă al 

proiectului !

100 de 
studenti in 
anul I din 
anul
universitar
2017 – 2018

100 de 
studenti in 
anul I din 
anul
universitar
2018– 2019



INDICATORII PROIECTULUI
C5. Indicatori

Indicatori de impact

Descriere UM
Valoarea de 

referință

Valori propuse

AN 1 AN 2

Rata de promovare după anul I de studii de licență la 

nivelul facultății
% 85,69 87,75 87,75

Indicatori de rezultat

Descriere

Valori propuse

AN 1 AN 2

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. 2

F B F B F B F B

Nr. total de studenți care au beneficiat de 

suport în cadrul grantului
30 10 40 20 30 10 40 20

Nr. total de studenți în situație de risc care au 

beneficiat de suport în cadrul grantului
30 10 40 20 30 10 40 20

Nr. de studenți în situație de risc care au 

beneficiat de activități remediale și de 

consiliere în cadrul grantului

12 6 30 12 12 6 30 12

Nr. de studenți participanti la ateliere de 

lucru
10 10 10 10

Nr. de studenți participanti la vizitele de 

studiu
15 5 15 5 15 5 15 5

Nr. de studenți care au manifestat un grad 

ridicat de satisfactie cu privire la activ. 

proiectului

10 10 15 15 10 10 15 15



NECESITATEA PROIECTULUI

Abandonul universitar este o formă extremă de eşec şcolar. 

Necesitatea diminuării fenomenului de eşec şcolar se impune din cel puţin 
patru puncte de vedere:

 1. economic – randamentul economic este scăzut datorită incompetenţei
profesionale a indivizilor;

 2. social – slaba pregătire a forţei de muncă induce efecte în plan social
precum: marginalizarea, şomajul, excluderea socială, delicvenţă etc.;

 3. individual – eşecul şcolar are în vedere şi efecte psihologice, cum ar fi:
dificultăţi de adaptare, neîncrederea individualizărilor în forţe proprii,
anxietate, stres etc;

 4. pedagogic – eşecul şcolar este indicatorul lipsei de randament pedagogic,
al insuficienţelor întâlnite în sistemul educativ.



ACTIVITǍŢILE PROIECTULUI

•A.I. Implementarea unor mǎsuri de conștientizare
privind riscurile asociate abandonului universitar ȋn
rândul studenţilor anului I ai facultǎţii de MAN,
potenţialilor beneficiari ai proiectului;

•A.II. Dezvoltarea unor programe remediale pt. studenți;

•A.III. Dezvoltarea unui program de ȋndrumare, sprijin și
tutorat pentru studenţii din grupul ţintǎ;

•A.IV. Activitǎţi de consiliere profesionalǎ și orientare ȋn
carierǎ;

•A.V. Proiectarea și implemenarea activitǎţilor de
coaching, dezvoltare personalǎ și dezvoltarea
competenţelor socio – emoţionale;

•AVI. Organizarea a douǎ ateliere integrate de lucru
pentru schimbul de bune practici și dezvoltarea
competenţelor pentru 40 de studenţi;

•AVII. Organizarea a 8 vizite de studii cu membrii
grupului ţintǎ.



Patru pași cǎtre succes !

01 Conștientizare

02 Disciplinǎ

03 Performanţǎ

04

“Fii propriul tǎu manager –
gestioneazǎ-ţi eficient timpul
și resursele”



Avantajele oferite de ȋnscrierea ȋn proiect

Ȋmbunǎtǎţirea
relaţiei și
cunoașterea
programului de 
lucru cu 
secretariatul

01

04
Informaţii
privind cabinetul
medical

02
Informaţii
privind cantinele 
din ASE 
București

03

Informaţii
privind locaţia 
sediilor 
asociaţiilor 
studenţești

05

Ȋndrumare privind 
semnificaţia 
disciplinelor -
fundamentale, 
opţionale și 
facultative

06
Servicii de 
consiliere și 
orientare ȋn 
carierǎ



Oportunitǎţi

Program de ȋndrumare, sprijin și
tutorat

Drumul cǎtre
performanţǎ !
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Sesiuni sǎptǎmânale de tutorat ȋn
regim individual sau de grup

Alcǎtuirea profilului de personalitate

Ȋntâlniri ȋntre studenţii anului I și III de la 
programul de pregǎtire psihopedagogicǎ al 
DPPD, ASE București

Organizarea a douǎ ateliere integrate 
de lucru pt. schimbul de bune
practici

Organizarea a 8 vizite de studii

Organizarea activitǎţilor de coaching, 
dezvoltare personalǎ și dezvoltarea
competenţelor socio-emoţionale

Orientarea ȋn carierǎ



Avantajele
activitǎţilor
remediale
organizatede
profesoriide 
specialitate

Ȋnce constau activitǎţile remediale? 

Acumularea şi ȋnţelegerea
informaţiilor aferente unor
discipline

Activităţi de recuperare şi
ameliorare a dificultăţilor
în învăţare

Interpretarea modului de evaluare și
asigurarea unei pregǎtiri adecvate



Avantajele programului de ȋndrumare, sprijin și tutorat, 
consiliere profesionalǎ și orientare ȋn carierǎ

Ȋnţelegerea rolului și 
importanţei economistului ȋn 
cadrul organizaţiilor

Elaborarea unui CV, a unei scrisori de 
intenţie, prezentarea la un interviu, 
competenţe cerute pe piaţa forţei de muncǎ

Identificarea și alegerea locului de muncǎ

01

02

03



Metodologia de selecţie şi documentele pentru ȋnscrierea ȋn
grupul ţintă al proiectului sunt disponibile pe site-ul
facultăţii: www.management.ase.ro secţiunea Cercetare -
Proiecte de cercetare !

Prevenirea abandonului școlar – cale de creștere a performanţei sistemului 
educaţional universitar - ManPro

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la mail: 

razvan.dobrea@man.ase.ro sau nadia.ciocoiu@man.ase.ro

Perioada de ȋnscriere a studenţilor: 
15 ianuarie 2018 – 15 februarie 2018

http://www.management.ase.ro/
mailto:razvan.dobrea@man.ase.ro
mailto:nadia.ciocoiu@man.ase.ro


Prevenirea abandonului școlar – cale de creștere a performanţei 
sistemului educaţional universitar - ManPro

“Fii propriul tǎu manager – gestioneazǎ-ţi eficient timpul și resursele”

Mulţumim pentru atenţie !


