
 

Școala de vară “Student ELECTRO la TUIASI”- SELECT TUIASI 

2022 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată de la Universitatea 

Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași organizează școala de vară “STUDENT ELECTRO LA TUIASI” - 

SELECT TUIASI, în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi 

– SGCU-PV. 

Școala de vara “Student ELECTRO la TUIASI” (SELECT TUIASI) se va desfășura în anii 2019, 

2021 și 2022 (timp de două săptămâni,  în lunile iunie-iulie) și are ca obiectiv principal sprijinul  

elevilor proveniți din licee de stat, licee care se confruntă cu probleme de abandon școlar și o 

rată scăzută de absolvire, prin stimularea interesului acestora de a participa la activități de 

educație formală și non-formală,  în scopul îmbunătățirii tranziției acestora de la viața de liceu, la 

tot ceea ce presupune viața de student.  

Sub-proiectul va urmări: informarea elevilor cu privire la activitățile Școlii de vară 

“SELECT TUIASI”;  dezvoltarea nivelului de conștientizare a unui număr total de 150 de elevi 

(grupul țintă-GT) cu privire la importanța pregătirii universitare în formarea profesională pentru 

maximizarea șanselor de succes pe piața muncii; prezentarea oportunităților mediului 

universitar pentru elevii grupului țintă; participarea GT la activități de experimentare “timpurie” 

a vieții de student la Facultatea de Inginerie Elecrică, Energetică și Informatică Aplicată. 

Activitățile sub-proiectului se referă la: cursuri și ateliere de lucru în domeniile ingineriei 

electrice și energetice; vizite de studiu la companii de profil; acțiuni de consiliere profesională și 

orientare în carieră; jocuri și competiții sportive, evenimente culturale; campanii de promovare 

și diseminare a școlii de vară, în vederea recrutării elevilor.  

Cadre didactice, studenți, membri ai Ligii Studenților Electrotehniști Iași (ETH), experți din 

cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), respectiv din Departamentul de 

Pregătire a Personalului Didactic (DPPD) se vor implica în desfășurarea activităților sub-

proiectului urmărind să realizeze o prezentarea cât mai interesantă a mediului universitar.   

Pe durata desfășurării școlii de vară, elevii vor fi supravegheați de către membrii echipei 

de sub-proiect (cadre didactice și studenți). Participanții vor fi instruiți cu privire la regulamentul 

școlii de vară, pe care vor trebui să îl respecte. 

Perioada de desfăşurare: 10 ÷ 24 iulie 2022.  

Perioada de înscriere: 06.06.2022 ÷19.06.2022.  

 

 



 

Participanți 

Proiectul școala de vară “Student ELECTRO la TUIASI” - SELECT TUIASI este destinat 
elevilor de liceu, învățând de preferință în clasele terminale, din licee eligibile pentru schema de 
granturi pentru licee (https://www.edu.ro/proiectul-rose-list%C4%83-licee-eligibile), ce își 
doresc să cunoască, în avans, viața de student. 

Condiţii de înscriere 

 Su-proiectul se adresează, cu prioritate, elevilor care se încadrează în una sau mai multe din 

următoarele situații de risc: 

➢ provin din familii cu venituri mici; 

➢ sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi); 

➢ trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate; 

➢ au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate; 

➢ au cerințe educaționale speciale. 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente: 

a) fișa de înscriere; 

b) adeverință de elev; 

c) adeverință medicală; 

d) acord scris al părintelui/tutorelui legal și copia după cartea de identitate a 

acestuia; 

e) declarație pe propria răspundere a elevului aplicant; 

f) acord de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

g) copie după cartea de identitate a elevului aplicant. 

Informații suplimentare pot fi solicitate asistentului de proiect, șef lucr.dr.ing. Alin Dragomir sau 

directorului de proiect, prof.dr.ing. Maricel Adam.  

 

Contact 

e-mail: select.tuiasi@gmail.com  
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