
ROSE - „Bacalaureatul – temelia unei cariere de succes” 

 

 

Elevii Liceului Pedagogic “Taras Şevcenko” Sighetu Marmației au 

participat la activitatea extrașcolară ”Excursie pe  tema consilierii și orientării 

școlare”, în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema 

de Granturi pentru Licee, Beneficiar:  Liceul Pedagogic Taras Sevcenko– 

Sighetu Marmatiei, Titlul subproiectului: „Bacalaureatul – temelia unei cariere 

de succes”, la  Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad și la Universitatea de 

Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara, în perioada 22-23.11.2018. 

Activitatea numărul 7 din calendarul activităţilor care se vor desfăşura 

pe parcursul anilor şcolari 2018-2022 în cadrul Proiectului privind Învățământul 

Secundar (ROSE), presupune organizarea anual, în luna noiembrie, a unei 

excursii cu tematica consilierii şi orientării şcolare la universităţile din Arad şi 

Timişoara, unele dintre cele mai importante centre universitare din ţară.  

Grupul țintă al acestei activităţi a fost constituit din elevii merituoși din 

clasele  a XI-a A, a XI-a B, a XII-a A şi  a XII-a B (21 elevi) care şi-au 

manifestat interesul pentru promovarea Examenului Naţional de Bacalaureat şi 

continuarea studiilor la diverse specializări în învăţământul universitar. 

Am vizitat: Arad – Universitatea „Aurel Vlaicu” Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, 

Facultatea de Ştiinţe Exacte. (Mulțumim domnului Prorector  prof. univ. dr. ing. 

Alexandru Popa și domnilor profesori pentru primirea călduroasă). La Timișoara 

elevii au vizitat Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" 

Timișoara (Mulțumim domnei Diana Ciosa de la Departamentul de Relații 

Publice și domnilor profesori pentru că ne-au oferit experiențe deosebite și 

activități de învățare inedite), Catedrala Episcopală și Opera din Timișoara.  

Transportul, cazarea și masa au fost asigurate integral din fondurile 

Proiectului Rose, în perioada 22-23.11.2018. 

Organizatori: director prof. Pițura Casian, diriginții claselor a XII-a A și B (prof. 

Ferțadi Marian și prof. Roatiș Cristina) 


