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CARAVANA DANUBIUS 2019 - 2020
PROIECT
DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul CARAVANA DANUBIUS 2017 - 2018 constă în prezentarea ofertei educaţionale
a Universităţii „Danubius” la nivelul localităţilor din care, an de an, se îndreaptă către
Universitatea „Danubius” un număr mare de absolvenţi de liceu care devin astfel beneficiari ai
serviciilor educaţionale oferite de Universitatea noastră (Galați, Brăila, Bârlad, Bacău ,Buzău,
Botoșani, Cahul, Chișinău, Oneşti, Piatra Neamț, Roman, Râmnicu Sărat, Tecuci, Tulcea Focşani,
Măcin, Slobozia, Suceava).
Caravana „Danubius” 2019- 2020, proiect coordonat de Lect. univ. dr. Ana Alina
IONESCU DUMITRACHE, se va desfăşura în perioadele:
- Septembrie 2019 – August 2020
SCOPUL PROIECTULUI
Caravana DANUBIUS 2019 - 2020 îşi propune să faciliteze interacţiunea între elevii unora
dintre cele mai bune instituţii de învăţământ preuniversitar din România şi reprezentanţi ai
Universităţii „Danubius” (cadre didactice şi studenţi), în vederea evaluării în timp util a
posibilităţilor de continuare a studiilor în cadrul instituţiei noastre.
Prin acest proiect, Universitatea „Danubius, își sporeşte vizibilitatea programelor
educaţionale oferite absolvenţilor de liceu.
ECHIPA DE PROIECT
Coordonator proiect: Ionescu Dumitrache Ana Alina
Membri în echipa de proiect: -Decanii facultăților
- cadre didactice ale tuturor facultăților Universității ”Danubius”
- studenţi
OBIECTIVE








Informarea punctuală şi detaliată a elevilor din clasele terminale de liceu cu privire la posibilităţile
de continuare a studiilor şi orientarea lor în alegerea informată a unui domeniu de activitate potrivit
personalităţii şi aptitudinilor acestora;
Facilitarea accesului tinerilor la oportunităţi de dezvoltare personală diversificate (studii
universitare la Universitatea sau în străinătate - prezentarea burselor de studiu oferite de
Universitatea „Danubius” prin programele de mobilităţi ERASMUS+ etc. );
Distribuţia de informaţii şi materiale informative (fluturaşi, broşuri, postere etc).
Feed-back primit din partea tinerilor cu privire la interesul acestora pentru anumite programe de
studii din oferta educatională a Universității ”Danubius” cu scopul de a diversifica, pe viitor, oferta
educațională în funcție de cerința lor;
Facilitarea dialogului și deprinderilor de comunicare în public pentru studenții participanți la
proiect;
Creare bază de date cu adresele de contact ale liceenilor în vederea diseminării informațiilor de
interes referitoare la admiterea la programele de studii ale Universității ”Danubius”.

PARTENERI
- Departamentul MEDIA
- Liga Studenţilor „Danubius”;
- Asociaţia Absolvenţilor Universității „Danubius” - ALUMNI;
- Facultăţile Universităţii „Danubius”;
- Mass – media locală şi centrală;
- Inspectoratele Şcolare Judeţene
- Liceele vizitate
- CCOC
- GET TV
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Membrii în echipa de
proiect – cadre
didactice și studenți
implicaţi
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GRUP ŢINTĂ
Elevii claselor terminale de liceu din oraşele menționate.
BUGET – 37.600 (FĂRĂ BONIFICAȚIE COORDONATOR)
CHELTUIELI TRANSPORT (MICROBUZ + AUTOTURISM) – 18.000
CHELTUIELI MASA (MEDIE 12 pers.x 25 Ron x 42 deplasari) – 12.600
CHELTUIELI TRICOURI+ SEPCI – 5000 Ron
CAZARE – 2000 Ron
BONIFICATIE COORDONATOR: .............

Întocmit,
Coordonator proiect,
Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

