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Centrul de învățare pentru studenții  

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău – PARTENER  

(Acord de grant nr. 290/SGU/CI/III) 

Durata proiectului: 18.12.2019 - 12.06.2022  

Valoarea proiectului: 554 124 lei (117098 euro) 

Grup țintă: 390 studenți înmatriculați la Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, cu precădere, în anul I de studii universitare de licență 

Coordonator : Prof. univ. dr. Veronica Loredana BALAN 

 

Centrul de învățare pentru studenții Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău – PARTENER a fost înființat la începutul anului 2020 printr-un proiect 

competitiv privind Învățământul Secundar (Rose) – Schema de Granturi Competitive 

pentru Universități – Centre de învățare (SGCU-CI), finanțat integral de către Banca 

Internațională pentru reconstrucție și dezvoltare. 

Scopul principal al acestui proiect este crearea, la nivel instituțional, a cadrului 

și a mecanismelor academice și sociale de îmbunătățire a tranziției tinerilor de la liceu 

la învățământului terțiar, de creștere a ratei de acces a studenților dezavantajați la o 

educație de calitate și de regăsire a motivației pentru continuarea parcursului 

profesional ales. 

 

Obiectivele urmărite în cadrul proiectului: 

 

OS 1. Amenajarea Centrului de învățare - PARTENER ca structură la nivel 

instituțional, care să asigure sprijin integrat studenților expuși riscului de abandon 

universitar și operaționalizarea acestuia; 

OS 2. Crearea unui program de dezvoltare personală prin organizarea de activităţi de 

consiliere în grup, în vederea conștientizării factorilor de risc privind abandonul 

universitar și motivarea studenţilor din grupul ţintă de a-și continua studiile; 



 

 

OS 3. Implementarea, în cadrul Centrului, a unui program de măsuri remediale, 

în vederea îmbunătățirii performanțelor academice a studenților care aparțin 

grupurilor socio-economice defavorizate și a creșterii gradului de retenție în 

primul an de studii universitare de licență. 

Centrul de învățare - PARTENER este destinat cu preponderență 

studenților aflați în risc de abandon a studiilor, din anul I de studii de licență.  

Tipurile de activități propuse în cadrul Centrului de învățare - 

PARTENER: 

 activități de sprijin pentru acomodarea la cerințele vieții universitare; 

 activități de îndrumare; 

 activități remediale; 

 activități de consiliere de diverse tipuri și sesiuni de coaching și dezvoltare 

personală; 

 ateliere de lucru în domenii specifice celor cinci facultăți din cadrul 

Universității. 

La activitățile din cadrul Centrului de învățare - PARTENER pot 

participa, însă, și alți studenți ai Universității, inclusiv studenții care urmează 

studii universitare de master, Universitatea vizând să asigure funcționarea 

acestuia minimum 5 ani după terminarea finanțării. 

 


