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Proiectul ROSE – CSIE are ca obiectiv dezvoltarea și implementarea unui program complex de îmbunătățire a 

performanțelor academice ale studenților Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) din 

cadrul Academiei de Studii Economice din București, înmatriculați în anul I de studii, în vederea creșterii gradului 

de retenție în învățământul universitar, a promovabilității și stimulării nivelului de inserție pe piața forței de muncă. 

Pe termen lung, proiectul vizează identificarea de bune practici în scopul fundamentării unei strategii integrate de 

promovare și dezvoltare a ofertei educaționale la nivelul Facultății CSIE. Programele integrate de sprijin 

educațional, consiliere, coaching, tutorat vizează dezvoltarea unui mecanism integrator de intervenții preventive și 

remediale adaptat profilului studenților pentru facilitarea integrării lor academice și sociale și pentru creșterea 

gradului de retenție. 

 

 

 

 

 

 

 Organizarea și desfășurarea unor campanii de diseminare, conștientizare și informare privind 
riscurile abandonului universitar în rândul studenților anului I de la Facultatea de Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică 

 Proiectarea și implementarea unor activități de îndrumare, tutorat și programe remediale pentru 
îmbunătățirea performanțelor academice și prevenirea abandonului 

 Proiectarea și implementarea unor sesiuni de consiliere, dezvoltare personală și dezvoltare a 
competențelor socio-emoționale ale studenților 

 Proiectarea și organizarea unor sesiuni de orientare în carieră, ateliere și vizite de studiu în vederea 
dezvoltării de abilități necesare integrării în mediul de afaceri 

“Sometimes it is the people no one imagines anything of 
who do the things that no one can imagine.” 

- Alan Turing 
-  

“The problem isn’t that not enough people are going to college.  

The problem is that not enough people are finishing.” 

- Bill Gates 

 


