Dacă ai terminat clasa a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a și ești elev la unul dintre liceele
eligibile în cadrul Proiectului Rose (vezi lista la https://www.edu.ro/proiectul-roselist%C4%83-licee-eligibile), poți participa gratuit la o
Școală de Vară la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași!
Vei putea să alegi una dintre cele nouă Școli de vară propuse de cea mai
veche universitate din țară și vei descoperi viaţa de student înainte de absolvirea liceului.
Vei participa, timp de două săptămâni, la o aventură a cunoașterii fără stresul examenlor,
având cheltuielile de transport, cazare și masă asigurate de organizatori!
Școlile noastre de vară sunt:
1. „Vreau să fiu student la Litere! – Şcoală de vară pentru elevi – LiteratIS” organizat de
Facultatea de Litere în perioada 7-21 iulie 2019
2. „Vacanță juridică DREPT în Iași – Drept în Iași!” organizat de Facultatea de Drept în
perioada 30 iunie-14 iulie 2019
3. „Şcoală de vară pentru Economiști – EconomIS” organizat de Facultatea de
Economie și Administrarea Afacerilor în perioada 7-21 iulie 2019
4. „Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! GEO-GEO” organizat de Facultatea
de Geografie și Geologie în perioada 30 iunie-14 iulie 2019
5. „Experiență universitară timpurie pentru elevii aflați în situații de risc: program-punte
în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano Catolică –
TEOSPOR” organizat de Facultățile de Educație Fizică și Sport și Teologie RomanoCatolică în perioada 7-21 iulie 2019
6. „Şcoală de vară pentru Ştiințe: program punte pentru tranziția de la liceu la universitate
– Vara Ştiințelor” organizat de Facultățile de Biologie și Chimie în perioada 7-21 iulie
2019
7. „Şcoala de vară în domeniul Teologiei Ortodoxe şi Istoriei pentru îmbunătățirea
oportunităților de participare la învățământul universitar a elevilor cu risc de abandon
– TEOIST” organizat de Facultățile de Teologie Ortodoxă și Istorie în perioada 7-21
iulie 2019
8. „De-ale viitorului: informatică și matematică – INFORMAT” organizat de Facultățile
de Informatică și Matematică în perioada 7-21 iulie 2019

9. „Hai la facultate! Să descoperim împreună vara universitară la Cuza!
VINOlaUAIC!” organizat de Facultățile de Filosofie și Științe Social-Politice și
Psihologie si Științe ale Educației în perioada 7-21 iulie 2019
Ce este Şcoala de vară?
Școala de vară este un program-punte organizat în universitate pentru elevi și cuprinde cursuri
atractive pentru fiecare specializare în parte, ateliere de lucru, simulări de examen, vizite de
studiu, activități recreative și sportive. Programul prevede şi activității de consiliere profesională
şi de orientare în carieră, prin care elevul va beneficia de asistență de specialitate pentru a-și
decide în mod informat şi realist viitorul parcurs universitar, în corelație cu aspirațiile şi cu
potențialul propriu de cunoaştere.
Ce vei învăţa?
Vei învăța multe lucruri noi, altfel decât la școală, fără teze și note. Vei cunoaște colegi din
alte licee și vei lucra în echipă pentru realizarea unor proiecte interesante și creative. Îţi vei forma
o idee mai clară asupra domeniului profesional care te interesează și vei descoperi noi oportunități
de studiu și angajare. Totul, cu ajutorul profesorilor și studenților implicați în program, precum și
al unei întregi echipe de profesioniști din conducerea și administrația UAIC. Vei fi mai motivat
să termini liceul, să promovezi Bacalaureatul și să vii să studiezi la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași.
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la http://www.uaic.ro/studii/scoli-de-vara/scoli-de-vara-finantate-din-proiectul-privindinvatamantul-secundarrose/?fbclid=IwAR152KxHziblMPCxybxNtQZ9y9leS3lqxiqncJzF5SXfxz_abmuWkHar06Q pâ
nă la data de 10.06.2019. Anunţarea rezultatelor selecţiei se va face începând cu data de
21.06.2019.
Participarea la oricare dintre cele 9 Şcoli de vară este gratuită. Cheltuielile legate de
transport, cazare şi masă sunt acoperite integral prin program. Fiecare participant va
primi un kit de instruire conținând diverse resurse educaționale utile pentru desfășurarea
activităților educative.

Se finanțează exclusiv cheltuielile de deplasare (dus-intors) ale elevilor participanți
la școlile de vară organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Nu se
finanțează deplasarea potențialilor însoțitori.
Cu mulţumiri pentru implicare şi sprijin!
Echipa de implementare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Strada Lascar Catargi, nr. 54 - 700107, IASI
Telefon: +40 (0232) 20.11.02 int. 2340

