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FOAIE DE INFORMARE
Titlul Proiectului: Viitor în Științele Vieții și ale Pământului
Acronim: BELIEVE
Nr. de identificare: 90/SGU/NC/I
Director de Proiect: Conf. Dr Elena IONICĂ

STIMAȚI STUDENȚI,
În cadrul Facultății de Biologie, Universitatea din București desfășurăm un proiect având ca scop
îmbunătățirea calității vieții studenților din Facultatea de Biologie (FB). Intenționam să realizăm acest deziderat
prin: (i) creșterea ratei de promovabilitate a studenților din anul I de licență, care prezintă risc crescut de abandon,
și (ii) scăderea cu minim 15% a ratei de abandon a studenților din primul an de licență din cadrul FB (3% în
primul an de implementare, 7% în al doilea și 5% în al treilea an).
Pentru reușita în realizarea acestor obiective, în implementarea proiectului, sunt implicate cadre
universitare din cadrul Universității din București, Facultatea de Biologie și Facultatea de Psihologie și
Științele Educației, precum și Departamentul de Consiliere și Orientare în Carieră.
Înainte de a decide dacă doriți să fiți participanți la acest proiect, considerăm că este important să înțelegeți
de ce dorim să desfășurăm acest proiect și ce presupune el.
Vă rugăm să citiți următoarele informații cu atenție!
Vă rugăm să ne adresați întrebări dacă aveți neclarități sau dacă v-ați dori mai multe informații!
Vă mulțumim pentru că citiți aceste informații!

Ce vă propunem?
● Module pregătitoare în vederea diminuării deficitului de cunoștințe de la nivelul preuniversitar și
aprofundarea materiilor fundamentale;
● Activități de consiliere profesională și orientare în carieră pentru sporirea nivelului motivațional și de
interese, pentru ca domeniul ales de voi să fie mai ofertant;
● Activități de tutorat pentru adaptarea vocațională a studentului cu materiile dificile predate la facultate;
● Obținerea unor percepții realiste privind competențele și abilitățile academice dobândite în facultate, utile
în viața profesională, socială și nu în ultimul rând, în viața personală, prin activități de dezvoltare personală
și coaching;
● Întărirea colaborării dinte factorii implicați în procesul educațional (cadre didactice, personal auxiliar,
studenți).
Cine este invitat să participe?
Acest proiect este dedicat studenților anului I din cadrul Facultății de Biologie, Universitatea din
București.
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De ce trebuie sa particip?
Este o ocazie unică să descoperiți oportunitățile în carieră pe care vi le oferă acumularea eficientă de
informații în cadrul Facultății de Biologie. În plus, prin activitățile de orientare în carieră și coaching, aveți
oportunitatea să vă descoperiți pe voi înșivă, ajungând să vă cunoașteți mai bine potențialul academic.
Este în întregime decizia voastră dacă doriți sau nu să participați, cu toate că noi ne-am dori mult să
vă implicați și să participați activ la activitățile proiectului, întrucât acest program este elaborat pentru a veni
în ajutorul studenților.
Este important să știți că dacă sunteți de acord acum, dar vă răzgândiți mai târziu, puteți să vă retrageți din
proiect. Acest lucru nu vă va afecta în niciun fel. Totuși, dacă sunteți de acord, trebuie să înțelegeți că participarea
la acest proiect presupune implicarea voastră în toate activitățile proiectului, conform graficului de desfășurare.
Care sunt activitățile la care trebuie să particip?
Activitățile proiectului au fost grupate în 4 pachete de lucru (WP):
● Organizarea de module pregătitoare pentru asigurarea succesului universitar (WP1)
● Consiliere profesională și orientare în carieră (WP2)
● Activități tutoriale (WP3)
● Dezvoltare personală și coaching (WP4)
Fiecare pachet de lucru este format din mai multe activități.
În cadrul WP1 activitățile sunt grupate în 3 module (grupe de activități), fiecare pe o perioadă de max. 3 săptămâni.
Activitățile sunt reprezentate de cursuri pe care le alegeți în funcție de necesități și de cunoștințele pe care doriți
să le aprofundați. Nu sunteți obligați să participați la toate cursurile! Odată ce v-ați decis la ce cursuri mergeți,
participarea voastră este obligatorie.
În cadrul WP2, specialiștii (psihologi specializați pe orientarea în carieră) vă vor ajuta să faceți alegerile potrivite
care să conecteze caracteristicile personale (aptitudini, interese, personalitate, valori) de alternativele academice
ulterioare și cele profesionale de pe piața muncii. Acest lucru vă ajută să vă cunoașteți resursele și potențialul și
să vă formeze o viziune despre propria carieră, întărind astfel auto-eficiența și stima de sine. În plus, vă facilitează
dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii și luarea unor decizii optime legate de propria carieră.
În cadrul WP3, este facilitată comunicarea verbală sau scrisă (prin intermediul platformei de învățare BELIVE)
între voi și cadrele didactice/ studenții din anii mai mari, în scopul adaptării voastre cu materiile dificile predate
la facultate. Activitățile de tutorat constau în comunicarea deschisă cu tutorele pentru remedierea dificultăților de
învățare, adaptare, comunicare, ajutor suplimentar la materiile dificile, integrarea în grupuri sociale academice –
asociația studenților.
În cadrul WP4 specialiști (cadre didactice și psihologi) vă vor sprijini pentru a vă dezvolta competențele socio –
emoționale (de ex., stima de sine, reglarea emoțională, empatia, competențele sociale) în vederea îmbunătățirii
performanțelor academice și relațiilor cu ceilalți. Prin activități de învățare bazată pe sarcină, studentul rezolvă
probleme care conduc către ceva util și plin de semnificație, explorează mai multe căi de găsire a soluției, și toate
acestea fără implicarea specialistului. Aveți libertatea de a încerca diferite modalități de rezolvare a problemei
ceea ce face ca învățarea bazată pe sarcini să fie chiar simplă! La începutul sarcinii profesorul vă dă explicații, dar
nu mai mult de 5 min. Pe parcursul sarcinii de lucru acesta va asigura îndrumare individuală acelora care au nevoie.
Cel mai important factor este feedback-ul dat de profesor pe parcurs care trebuie să fie unul formativ. Activitățile
care se vor desfășura cuprind: 1. investigarea unei biografii profesionale (interviu; postere cu evaluare); 2. Eu și
punctele mele forte (analiza competenței și a personalității); 3. Piața muncii și Oportunitățile pe piața muncii; 4.
Pregătirea explorării unui loc de muncă; 5. Vizita în companie; 6. Workshop „Eu și performanța mea academică”.
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Ce va trebui să facem?
După ce primim acordul vostru de participare în proiect și semnați consimțământul informat, vă vom ruga
să completați un chestionar care va conține informații cu privire la situația socială și școlară. Răspunsurile date de
voi vor fi confidențiale și ne vor ajuta să înțelegem nevoile voastre.
Ne-ar plăcea ca pe parcursul anului universitar să participați la toate activitățile proiectului (cursurile pe
care vi le-ați ales în cadrul WP1 și activitățile celorlalte pachete de lucru).
Participarea în acest proiect îmi aduce vreun beneficiu material?
Participarea dvs. este complet voluntară și nu presupune primirea de niciun fel de beneficii materiale.
Participarea în acest proiect îmi aduce vreun beneficiu emoțional, social și profesional?
Există studenți care au recunoscut că participând la activități similare cu cele desfășurate în cadrul
proiectului nostru au reușit să-și clarifice noțiuni neînțelese în cadrul cursurilor și să treacă mai ușor peste etapele
de verificare a cunoștințelor. Șansa care li s-a oferit de a vorbi cu specialiști cu pregătire în psihologie și orientare
în carieră, i-a ajutat să își înțeleagă și să își exercite propriile competențe sociale și cognitive și să-și dezvolte
abilitățile în domeniul de specialitate ales.
Dacă întâmpinați dificultăți emoționale despre care simțiți că nu puteți vorbi cu rudele sau cu prietenii
voștri, noi am putea fi în măsură să vă sprijinim în cadrul ședințelor de consiliere și orientare profesională
individuală.
În cele din urmă, sperăm că veți simți că aduceți o contribuție la propria voastră dezvoltare profesională și
umană.
Cine va avea acces la informațiile furnizate de mine?
Dorim să vă asigurăm că se va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră!
Toate informațiile pe care le primim de la dvs. vor fi tratate că fiind strict confidențiale, în conformitate
cu regulile Universității din București. Informațiile înregistrate pe hârtie sau introduse în calculator vor fi
identificate doar printr-un număr de cod. O listă cu numele și codurile participanților va fi păstrată separat și în
siguranță la sediul nostru din Facultatea de Biologie, Universitatea din București.
În ceea ce privește datele și rezultatele, vom raporta doar concluzii generale, iar dvs. nu veți fi niciodată
identificați. Rezultatele publicate se vor baza doar pe analiza ratei de promovabilitate a studenților din anul I din
Facultatea de Biologie, nu pe date individuale, iar nimic din ceea ce spuneți în cadrul activităților de consiliere,
tutoriat și dezvoltare personală nu va fi divulgat altor persoane.
Datele și rezultatele studiilor realizate vor fi raportate și celor care au obligația legală de a evalua calitatea
și siguranța studiului, inclusiv: agențiile guvernamentale din România, finanțatorul proiectului sau reprezentanții
acestuia sau alte persoane din cadrul Universității din București (de exemplu, membrii Comisiei de Etică a
Cercetării). Aceste organizații și reprezentanții acestora ar putea consulta datele cu caracter personal din
chestionarele completate de voi. Nu au dreptul de a le copia sau de a le extrage din fișele dumneavoastră decât
dacă acest lucru este permis sau impus prin lege.
Cum vor fi utilizate datele cu caracter personal?
Dacă acceptați să participați la acest studiu, echipa de proiect poate completa rapoarte de progres. Raportul
de progres NU va include datele voastre personale. Raportul de progres va include doar concluzii generale despre
activitățile la care voi ați participat și nu veți fi niciodată identificați. Raportul de progres va include, de asemenea,
informațiile colectate de echipa de proiect în scopul studiului. Echipa de proiect poate utiliza raportul de progres
și îl poate partaja cu alte persoane în următoarele moduri:
‒
‒

Pentru efectuarea unor cercetări;
Partajare cu cercetătorii din România sau din alte țări;
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‒
‒
‒
‒

Utilizare pentru perfecționarea strategiilor de dezvoltare a învățământului universitar și preuniversitar;
Utilizare pentru publicarea de articole sau pentru prezentări în fața altor colegi;
Dezvoltarea de bune practici privind comunicarea student – profesor;
Depunerea de cereri la agențiile guvernamentale din România sau străine în scopul aprobării unor studii
viitoare.

Permisiunea mea de divulgare a datelor cu caracter personal este pe termen limitat?
Prezenta permisiune de divulgare a datelor cu caracter personal expiră la finalul proiectului și încheierea
întregii perioade de monitorizare obligatorie a acestuia. Rapoartele de progres pot fi utilizate pe termen nedefinit.
Cine organizează și finanțează acest proiect?
Proiectul BELIEVE este desfășurat de către comunitatea academică din cadrul Facultății de Biologie de
la Universitatea București, în colaborare cu colegii de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației și
Departamentul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Universității din București.
Proiectul BELIEVE este finanțat de Ministerul Educației Naționale - UMPFE prin Schema de granturi
pentru universități, derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar - ROSE, proiect finanțat conform
Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 234/2015.
Există vreun risc pentru mine dacă particip în acest studiu?
Nu, nu există riscuri cunoscute sau probabile.
Cine a evaluat și aprobat proiectul?
Proiectul a fost evaluat și aprobat de către:
- Comisia de Etică a Universității din București și este în conformitate cu normele legale.
Pot pune întrebări suplimentare?
Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați în a contacta una din următoarele persoane:
Elena Ionică
E-mail: elena.i@unibuc.ro
Coordonator formare
Carmen Postolache
E-mail: carmen_postolache83@yahoo.com
Coordonator programe
Paulina Anastasiu
E-mail: anastasiup@yahoo.com
Coordonator Consiliere
Speranța Avram
E-mail: speranta.avram@gmail.com
Coordonator Consiliere
Alexandra Șimon
E-mail: andasimon@yahoo.com
Reprezentant ASB: Florin Bîlea
fbilea0@gmail.com
Director grant
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