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(SELECȚIA TUTORILOR – PEER TO PEER LEARNING)
Introducere
În baza Acordului de Grant nr. 157/SGU/NC/II, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi a accesat în cadrul Schemei de Granturi - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU
UNIVERSITĂŢI –Runda II, derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un
grant în valoare de 699.500 LEI pentru implementarea subproiectului Centrul de resurse și dezvoltare
în domeniile psihologie și educație (CREDD).
În vederea desfășurării componentei de activitate remedială, vor fi selectati minim 15 tutori/ semestru în
conformitate cu metoda Selecția Tutorelui definită și revizuită de către echipa de implementare a
proiectului.
Criterii de Calificare și Selecție
Competenţele minime solicitate din partea Tutorelui sunt următoarele:
Studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă, master sau doctorat în cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, facultatea de Psiholgie și Științe ale Educației;
Studenţi cu situaţii şcolare bune şi foarte bune (media generală 208-2019 peste 8.5);

Avantaj pentru selecție:
Studenţi cu experienţă anterioară în activități de predare;
Studenţi care au mai fost implicaţi în design-ul și derularea unor activități cu semenii;
Studenţi cu recomandări din partea profesorilor care dovedesc că au dat dovadă de
comportament adecvat şi exemplar în spaţiul universitar;
Studenti tutori practicanți - implicați în activitățile remediale

CRITERII

1.

Calificări Generale generale (înmatriculaţi la studii de licență,
anul 2 sau 3, master în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,
cu situaţii şcolare bune şi foarte bune)
1.1. Studenţi înmatriculaţi la studii de licență/ master
în
cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - 20 p
1.2. Studenţi cu situaţii şcolare bune (8.50 – 9) – 15 p şi foarte

PUNCTAJ MAXIM
POSIBIL

70 puncte

2.

3.

bune (9,01 – 10) - 25 p;
Calificări şi abilităţi specifice (înscrişi în ligi studenţeşti sau au
desfășurat/desfăşoară activităţi de voluntariat)
3a. Studenţi care sunt înscriși ca membri activi în ONG-uri 10 p.
3b. Desfăşoară activităţi de voluntariat demonstrabile - 10 p;
Experienţă în domeniul educației/ învățământului secundar
superior (au mai fost implicaţi in proiecte ca mentor sau făcând
parte din grupul țintă – sau au fost implicați în derularea unor
proiecte sau în activităţi similare celor din cadrul subproiectului, cu recomandări din partea profesorilor care
dovedesc că au dat dovadă de comportament adecvat şi
exemplar în spaţiul universitar)
2.1. Studenţi care au mai fost implicaţi în proiecte ale Facultății
ca mentor sau facand parte din grupul tinta / implicati în
derularea unor proiecte sau în activităţi similare celor din
cadrul sub-proiectului - 15 p;
2.2. Studenţi cu recomandări din partea profesorilor care
dovedesc că au dat dovadă de comportament adecvat şi
exemplar în spaţiul universitar – 10 p
2c. Studenţi care au experienţă în organizare de evenimente 5p;
Punctaj maxim total

15 puncte

15 puncte

100 puncte

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE
Studenții interesați sunt invitați să depună un aplicație constând din:
-

Curriculum Vitae
Scrisoare de motivație – ce vă determină să aplicați
Dovada situației școlare an 2018-2019 (print screen aplicație online de gestiune a situației
școlare)
Opțional: recomandare din partea cadrului didactic titular disciplina anul I

Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se pot atașa documente justificative (diplome, foaie
matricolă, certificate, adeverințe, contracte similare etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor
de Calificare și Selecție.
Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scanată la adresa danila.oana@uaic.ro, dar
se depun și în original, în casuța poștală a asistent managerului, lect. Dr. Dănilă Oana, din holul
secretariatului până la data de 22 noiembrie 2019, ora 12.00.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute si de adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00 – 16:00.

Conf. Univ. Dr. Mariana MOMANU, director de grant
Adresă: Str. Toma Cozma, nr. 3, Iași
E-mail: momanu@uaic.ro

Lect. Dr Oana Dănilă, asistent manager
Email: danila.oana@uaic.ro

