31 mar'e 2021

52 de elevi din Bihor au fost testaţi cu un so5 special și
consiliaţi în pregă;rea unui plan de carieră,
pentru a deveni studenţi ai Universităţii din Oradea
în cadrul proiectului
„Antreprenor pentru viitor”

Ce profesie să îmi aleg și ce acţiuni pot întreprinde pentru realizarea scopului propus? Care sunt
resursele pe care le pot aloca și cum pot depăși barierele care apar? Sunt câteva dintre întrebările la
care 52 de elevi de la Liceele din Dobreș', Șuncuiuș și Borod din judeţul Bihor au aﬂat răspunsuri cu
ajutorul specialiș'lor din cadrul proiectului „Antreprenor pentru viitor”.
Liceenii fac parte din cei 100 de elevi din sub-grupul ţintă I, majoritatea de la licee din mediul rural,
care beneﬁciază de servicii de informare, testare, consiliere și orientare profesională în cadrul proiectului derulat de Universitatea din Oradea în parteneriat cu SC CORPORACTIVE CONSULTING SRL. Ei
vor susţine în acest an examenul de Bacalaureat și își vor putea con'nua studiile în cadrul Universităţii din Oradea.
În ul'mele săptămâni, cei 52 de 'neri au fost vizitaţi de experţii proiectului, care le-au testat ap'tudinile cu ajutorul so[ului Cognitrom Career Planner. Testarea face parte din Ac#vitatea 5 - Asigurarea unor pachete integrate de servicii de sprijin pentru elevi şi studenţi, în special pentru cei care
provin din grupuri vulnerabile, în vederea creşterii ratei de acces şi par#cipare la programele de
licenţă ale Universităţii din Oradea/ Sub-ac#vitatea 5.1: Pachet integrat de servicii pentru elevi (informare, conș#en#zare, testare ap#tudinală, consiliere şi orientare profesională personalizată).
În baza rezultatului oferit de această testare, liceenii au par'cipat la o ședinţă de consiliere personalizată şi orientare în carieră susţinută de psihologi. Pentru aceasta, specialiș'i au pregă't pentru
ﬁecare elev un portofoliu pe care l-au discutat și analizat împreună.

Portofoliul elevului cuprinde informa'i despre:
·
Autoevaluarea abilităţilor cogni've și noncogni've
·
Autoevaluarea intereselor și valorilor
·
Descrierea domeniilor de licenţă
·
Comparaţie între proﬁlul vocaţional și descrierea domeniilor de licenţă
·
Oferte educaţionale și descrierea ocupaţiilor
·
Comparaţie între proﬁlul vocaţional și ocupaţiile alese
Prin ședinţe derulate pe Zoom sau, unde a existat posibilitatea, chiar faţă în faţă, 'nerii și-au putut
iden'ﬁca, ajutaţi de experţii în consiliere, punctele tari și abilităţile, au învăţat să comunice eﬁcient și
au întocmit un plan de carieră.
La fel ca în cazul celorlalţi beneﬁciari ai ac'vităţilor din cadrul proiectului AntreV, cei 52 de liceeni
urmează să petreacă o zi la Universitatea din Oradea în măsura în care restricţiile impuse de pandemia de COVID-19 vor permite acest lucru în următoarele luni. Alael vizita va ﬁ virtuală și va ﬁ realizată cu ajutorul plaaormei Zoom. Elevii vor ﬁ organizaţi pe grupe și vor avea asigurate masa și transportul dus-întors. Vizita de studiu a 'nerilor va cuprinde două secţiuni. Prima este cea generală,
adresată întregii grupe, prin care sunt oferite informaţii referitoare la oferta educaţională la nivel de
licenţă a Universităţii din Oradea şi beneﬁciile pe care le oferă ﬁecare domeniu de licenţă cu privire la
şansele de ocupare a unui loc de muncă. A doua secţiune este una personalizată, dedicată ﬁecărui
par'cipant. Aceasta cuprinde vizite la facultăţi şi şedinţe de consiliere personalizată cu responsabilii
de implementare la nivel de facultate de la programul de licenţă vizat.
Fiecare elev va ﬁ repar;zat unui student - tutore cu care va ţine legătura pe plaaormele media
(Facebook, Instagram sau altele) atât până la momentul admiterii, cât și în anul I de studiu. Vizita la
Universitatea din Oradea se va încheia cu o ac'vitate comună de socializare derulată cu toţi elevii,
studenţii, consilierii şi personalul didac'c.
Ac'vităţile de consiliere și îndrumare din cadrul proiectului AntreV se vor derula până la ﬁnalul actualului an de învăţământ.
Despre proiectul AntreV
AntreV este un proiect european care are ca obiec'v general creşterea numărului de studenţi ai Universităţii din Oradea prin s'mularea par'cipării studenţilor la programe de studii de licenţă, în special
a celor din categorii vulnerabile, prin creşterea atrac'vităţii ofertelor educaţionale, în special în ceea
ce priveşte antreprenoriatul, corelat cu îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didac'ce.
Proiect: Antreprenor pentru viitor
Beneﬁciar: Universitatea din Oradea
Partener: Corporac've Consul'ng SRL
Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 lei, din care:

Finanţare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 6.158.002,73 lei; Valoare eligibilă
nerambursabilă din Bugetul naţional: 956.150,77 lei
- Coﬁnanţare beneﬁciar: 168.288,72 lei
Durata de derulare a proiectului: 2 ani
Perioada de implementare: 24.05.2019 - 23.05.2021
Cod proiect MySMIS: 124167
Cod apel: POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10
Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor - Măsură ac'vă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai pu'n dezvoltate; Axa
Prioritară: Educaţie şi competenţe
-

Proiect coﬁnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Contact:
Manager de proiect - Conf.univ.dr. CĂUȘ Vasile Aurel
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1
tel. Secretar proiect 0259.408.288
hnps://antrev.uoradea.ro

