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Beneficiarii vizați în mod direct de sub-

proiectul ORADESS sunt elevii de liceu din 

județul Bihor din clasele a XI-a și a X-a, cu 

precădere cei aflați în situații de risc.  

În total sunt vizați 150 de elevi pe 3 ani, res-

pectiv 50 pe an, 25/grupă/program de școa-

lă de vară (din care min.15 aflați în situații 

de risc).  

Se vor forma câte două grupe de 25 de elevi, 

în fiecare an de implementare. 

 

Grup țintă aflat în situații de risc conform Ghidului ROSE 

astfel:  (i) provin din familii cu venituri mici;  (ii) sunt 

istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);  (iii) 

trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există 

școli în proximitate;  (iv) au unul sau ambii părinți care 

lucrează în străinătate; sau  (v) au cerințe educaționale 

speciale. În procesul de selecție se vor avea în vedere 

școlile  eligibile pentru acest tip de proiect și care au   un 

număr ridicat de elevi aflați în situații de risc. 
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Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi Pentru Universități - SGNU 

Oradea Economic Summer School (ORADESS); 

Acord de grant nr. 126/SGU/PV/II/09.05.2019 

 

Obiectivul general al sub-proiectului ORADESS, în 

perfectă coerență cu obiectivele ROSE, este de a 

facilita tranziția elevilor de la învățământul secun-

dar la cel terțiar, prin familiarizarea elevilor cu con-

textul academic, prin oferirea unei experiențe aca-

demice timpurii în cadrul unei școli de vară .  

 

 Activitățile proiectului 

I. Campanie de diseminare, 

exclusiv cu scopul de a atrage 

și a selecta elevii pentru școala 

de vară;  

II. Cursuri de familiarizare cu 

mediul economic universitar;  

III. Cursuri didactice demonstrative de inițiere;  

IV. Activități de consiliere profesională și orientare în 

carieră. Modele de carieră;  

V. Activități didactico-aplicative;   

VI. Organizarea de concursuri pentru testarea cunoștințe-

lor și exemplu demonstrativ de mod de evaluare: Concurs 

de Economie, Concurs de fotografie pe teme turistice;  

VII Activități cultural educative și de recreere  

VIII. Festivitatea de finalizare a școlii de vară. Înmânarea 

diplomelor și aplicarea chestionarelor de feedback.  
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Selecția participanților 

 

Înscrierea se va face pe bază de dosar care va cuprinde:  

 

1. Formularul de înregistrare 

2. Acord parental privind participarea elevului din partea 

părinților/tutorilor legali 

3. Copie după cartea de identitate 

4. Formular consimțământ privind utilizarea datelor perso-

nale elevi 

5. Formular consimțământ privind utilizarea datelor perso-

nale părinte/tutore 

6. Adeverința de la școală 

 

 
 

 

Se vor admite maxim 28 de dosare 

pentru ocuparea celor 25 de locuri/

grupă de elevi. Se vor accepta 3 

rezerve/o grupă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINE SUNTEM 

In cei peste 25 de ani care s-au scurs de la naşterea sa, Faculta-

tea de Ştiințe Economice s-a dezvoltat continuu pe fundamen-

tul celor şapte domenii de studiu (Administrarea afacerilor, 

Contabilitate, Economie, Finanțe, Management, Marketing, 

Relații economice internaționale) a căror piatră de temelie s-a 

pus în perioada 1991-1994, devenind, grație succesului absol-

venților noştri pe piața muncii locală şi regională, o prestigioa-

să instituție de învățământ universitar şi continuu pen-

tru Ştiințe economice în regiunea de Nord-Vest a României.  

Luând în considerare evoluția numărului de studenți, de pro-

grame de studii, a învățământului la distanță şi a învățământu-

lui de masterat şi doctorat, ne mândrim că suntem cea mai 

dinamică facultate a Universității din Oradea. 

Prin numeroasele proiecte de cercetare-dezvoltare şi prin de 

parteneriatele derulate de facultatea noastră, suntem implicați 

responsabil în dezvoltarea economică regională şi integrarea 

europeană a României şi reprezentăm un promotor activ al 

valorilor europene în cadrul comunității locale 
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