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Dragi studenți din anul 1, 

 
Bine ați venit la Facultatea de Inginerie Medicală 

 

Facultatea de Inginerie Medicală din Universitatea POLITEHNICA din București, în 

cadrul Schemei de Granturi pentru Universități, finanțat în cadrul Proiectului privind Învățământul 

Secundar (ROSE), desfășoară proiectul „Dezvoltarea competențelor în domeniul Inginerie 

Medicale – DCMed”. 

Proiectul DCMed se adresează unui grup țintă (GT) de studenți aflați cu precădere în 

situație de risc și înmatriculați în anul întâi de studii universitare de licență la Facultatea de 

Inginerie Medicală (FIM), în anul universitar 2021-2022.  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului la un învățământ tehnic 

de calitate în cadrul Facultății de Inginerie Medicală și creșterea gradului de retenție a unui grup 

țintă de studenți din anul întâi de studii universitare de licență.  

Activitățile din cadrul proiectului, presupun: 

✓ Desfășurarea de programe remediale (chimie, matematică, fizică)  

✓ Desfășurarea unor sesiuni de coaching și dezvoltare personală 

✓ Desfășurarea unor sesiuni de dezvoltare a competențelor socio-emoționale 

✓ Desfășurarea unor sesiuni de consiliere profesională și orientare în carieră 

✓ Desfășurarea unor acțiuni de îndrumare și sprijin – tutorat 
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Grupul țintă va fi cu precădere format din studenți aflați în situații de risc (dar nu numai), 

precum: 

✓ Au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat.  

✓ Aparțin grupurilor socio-economice defavorizate (provin din familii cu venituri mici, 

provin din mediul rural, sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice, sunt orfani de unul 

sau de ambii părinți, provin din centre de plasament, orfelinate sau alte instituții similare 

sau sunt de etnie romă). 

De asemenea, studenții grupului țintă vor beneficia de tablete pentru a le facilita accesul 

la un învățământ online pe perioada situației pandemice și nu numai. 

Înscrierea se va realiza pe baza următoarelor documente: 

1. Formular de înscriere (Anexa 1) 

2. Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 2) 

3. Declarație pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă (Anexa 3) 

4. Carte de identitate (copie) 

Anexele 1, 2 și 3 se găsesc la sediul proiectului (Facultatea de Inginerie Medicală, corp I, 

sala 027). 

Evaluarea candidaților se face pe baza criteriului „primul venit, primul servit”. 

Pentru mai multe informații și detalii privind proiectul se pot obține de la dna Andreia 

CUCURUZ (andreia.cucuruz@upb.ro) sau dnul Aurel STOCHEAN (stochi_aurel@yahoo.com), 

sau la telefon +4021.402.3815. 

Atenție, locurile sunt limitate! 

Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere în grupul țintă, este 15 

octombrie 2021. 

 

Director proiect, 

Ș.L.Dr.Ing. Andreia CUCURUZ 
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