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PRO – FIMM 
   DE CE? 

 

Conform datelor colectate de Institutul 

European pentru Egalitate de Gen (EIGE), 

 România ocupă locul 3 în Uniunea 

Europenă la capitolul abandon 

universitar. 

 

Ţinta României în 2020: sub 11%. 



 

PRINCIPALELE CAUZE ALE 

ABANDONULUI: 

 inadaptarea la programul de studiu din 

facultate; 

 lipsa de orientare profesională; 

 dificultăţi de adaptare la noul mediu; 

 probleme materiale; 

 relaţionare mai dificilă cu colegii şi 

profesorii. 
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PENTRU CINE? 

 

Proiectul se adresează tuturor studenţilor 

din anul I de studii ai Facultăţii de Inginerie 

Mecanică şi Mecatronică care sunt în cel 

puţin una din situaţiile menţionate anterior. 
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  CUM? 

 

Proiectul vine în sprijinul studenţilor prin 

3 pachete de activități complexe: 
 

1. Programe remediale 

2. Îndrumare si consiliere 

3. Prezentarea oportunităţilor de 

carieră prin activităţi educaţionale 

practice: 
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  CUM? 

 

1.Programe remediale - seminarii la: 
 

 analiză matematică; 

 algebră liniară; 

 fizică; 

 mecanică; 

 desen tehnic; 

 engleză. 
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CUM? 

 

2. Îndrumare si consiliere: 

o Tutorat - îndrumare în mediul academic; 

o Consiliere  

Coaching si dezvoltare personala 

Consiliere psihologica pt dezvoltarea 

competenţelor socio-emoţionale 

Consiliere in cariera pt alegerea unui parcurs 

profesional  
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  CUM? 
 

3. Prezentarea oportunităţilor de carieră 

prin activităţi educaţionale practice: 
 

 workshop-uri cu participarea unor 

reprezentanţi de companii; 

 vizite la companii unde există oportunităţi de 

practică şi angajare; 

 vizite la institute de cercetare unde există, 

de asemenea, oportunităţi de practică şi 

angajare; 

 ateliere de lucru în laboratoarele facultăţii. 
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Beneficii ale implicării în activităţile 

propuse de proiect: 

 încredere academică; 

 încredere socială; 

 autoapreciere; 

 orientare profesională; 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare. 
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