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SELECTIE Consultant student/fost student pentru proiectul Creșterea echității
EDducaționale și Combaterea Abandonului Școlar în cadrul FILS, provocări ale Mediului
Intercultural”-ACCESMI .Acord Grant 350 SGU SS III din data 8.09.2020
1. Denumire post: Consultant student/fost-student
2. Atributii principale: Consultantii studenti/fosti-studenti vor fi implicati in activitati de
mentorat, sustinere comunitati utilizatori, activitati online, consiliere academica, participare
ateliere, la activitatea A.III. Activitatea AIII Servicii de consiliere - vizează parcurgerea unui
pachet inovativ şi complex de activităţi practice, studii de caz, exerciții şi jocuri de rol, în
vederea conştientizării propriului potenţial, a identificării resurselor personale sau din exterior
care îi pot ajuta pe studenţii participanţi să-şi sporească încrederea de sine, precum şi
performanţele educaţionale. Coaching-ul se va realiza atat in persoana cat si online. Studenţilor
din grupul le vor fi atribuiţi tutori cadre didactice, consultanţi si studenţi (din anii superiori care
asista specialistii si sub supravegherea acestora se implica in cazurile mai putin dificile).
Acestea vor integra practic aplicarea unor concepte de referinţă din sfera socio-afectivă,
respectiv autocunoaşterea, încrederea de sine, autocontrolul, autonomia personală, gestionarea
relaţiilor interpersonale şi a conflictelor într-un mediu securizant asigurat de coordonator.
3. Rezultatele aşteptate: Proiectul „Creșterea echității EDducaționale și Combaterea
Abandonului Școlar în cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine (FILS), provocări ale
Mediului Intercultural”-ACCESMI are scop principal facilitarea procesului educațional în cadrul
Facultății de Inginerie în Limbi Străine acompaniat de reducerea ratei de abandon a studenților
români și străini în situații de risc. Proiectul își propune obiective din aria creșterii competitivității
și coeziunii sociale centrându-se pe motivarea și accesul studenților dezavantajați, creșterea
promovabilității la încheierea primului an de studiu, creșterea integrării studenților din medii și
țări defavorizate
4. Criterii de Calificare și Selecție: Competenţele minime solicitate din partea consultantului
student/fost-student sunt:
- licenta sau master in psihologie
- formare in teoria cognitive comportamentala
- experienta in psihoterapie
CRITERII
1
2

PUNCTAJ
POSIBIL
Calificari generale
Educatie si rezultate scolare
50 puncte
Calificari si abilitati Formare in teoria cognitive 25 puncte
specifice
comportamentala

MAXIM
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Experienta in psihoterapie
Punctaj maxim total

25 puncte
100 puncte

Indeplineste Conditiile generale specificate in Ordinul OM 4346_28.06.2019 al Ministerului
Educatiei Nationale privind aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea si selectia
personalului din sursa externa pe posturi in afara organigramei in proiecte finantate din fonduri
europene nerambursabile a Universitatii Politehnica din Bucuresti COD: PS-17-DFE-03
5. Inscriere concurs
Candidatii interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV (in CV se
mentioneaza proiectul si postul vizat, CV semnat si datat pe fiecare pagina), copie CI, cerere
inscriere concurs Anexa 3 (disponibila pe http://dils.pub.ro/rose/), declaratie pe propria raspundere
ca nu au cazier judiciar, adeverinta medicala. Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor
atașa documente justificative care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și
Selecție (copii dupa diplome si certificate care sa competentele). Toate documentele menționate
anterior (semnate si datate – acolo unde este cazul) se transmit în format electronic, prin e-mail,
pe adresa n.goga@rug.nl până la data de 30.10.2020, ora 18:00,
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Prof. Dr. ing. Nicolae Goga Tel: 0763965787 , E-mail:
n.goga@rug.nl
Calendarul concursului:
ACTIVITATEA
Publicarea anunțului de selecție
Depunerea/Înregistrarea dosarelor
Verificarea administrativă, evaluarea dosarelor
și publicarea rezultatelor parțiale
Depunerea contestațiilor
Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
finale

PERIOADA DE DESFĂȘURARE
23 Octombrie 2020
30 Octombrie 2020
4 Noiembrie 2020
5 Noiembrie 2020
6 Noiembrie 2020

Director proiect ACCESMI,
Nicolae GOGA

