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Termeni de referință pentru Supraveghetor - student
1. Context
Scopul proiectului este cel de sprijinire a elevilor de la liceele de stat, potențiali viitori studenți, în special
a celor aflați în situații de risc, prin dezvoltarea și furnizarea unor programe de vară - de tip punte,
flexibile și adaptate nevoilor acestora, în vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu la mediul universitar.
Prin acest proiect se urmărește familiarizarea elevilor cu mediul universitar prin oferirea de cursuri și
activităţi complementare adaptate domeniului fizică, care să le deschidă orizontul spre specializările
oferite de Universitate și o îmbunătățire a percepției acestora în ceea ce privește oportunitățile
absolventului facultății de fizică. Prin programul activităţilor propuse, se face o intercorelare a și o
interconectare a activităţilor specifice fizicii (prelegeri și activităţi experimentale) cu elemente de
relaxare și participare la activităţi culturale.
2. Obiectiv
Obiectivul principal al acestor servicii de consultanță este însoțire, supraveghere, acordarea de sprijin
elevilor în cadrul activităților proiectului în orice situație care necesită implicarea unei persoane adulte
pe toată perioada prevăzută. Deasemeni să ajute elevii în realizarea documentației aferente activităților
teoretice și practice specifice prevăzute.
3. Scopul serviciilor
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, supraveghetorul va realiza următoarele activităţi:
 însoțirea/supravegherea/acordarea de sprijin elevilor în cadrul activităților proiectului și în
orice situație care necesită implicarea unei persoane adulte pe toată perioada prevăzută,
 participarea la toate activitățile desfășurate cu elevii
 sprijinirea elevilor în activitățile desfășurate pe parcursul proiectului
 evaluarea participanților în vederea realizării unui feed-back necesar în evaluarea atingerii
obiectivelor proiectului
 Asigură realizarea documentației aferente activităților teoretice și practice specifice
prevăzute pentru domeniul său de activitate
 Participă la întâlnirile echipei de proiect;
 Participă la elaborarea raportărilor specifice către Autoritatea Contractantă în domeniul său
de competenţă;
 Duce la îndeplinire alte sarcini în vederea implementării proiectului, la solicitarea
superiorului ierarhic.

4. Livrabile
Ȋn urma prestării activităţilor și sarcinilor menţionate, supraveghetorul va participa alături de echipa de
coordonare, la analiza comportamentală, educaţională și de informare știinţifică a elevilor grupului
ţintă.
5. Cerințe privind calificarea Consultanților
Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele:
Educaţie :
 Nivelul studiilor: student la o facultate cu profil științele naturii/fizică
 Domeniul/Specializarea: științele naturii/fizică
Experienţa profesională:
 mimim 1 activitate în care a asigurat coordonarea/însoțirea unui grup de elevi într-o
activitate teoretică sau practică
 experienţa profesională/ în proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate este un
avantaj
Cunoştinţe: operare PC.
Cursuri speciale: - Modul sau practică pedagogică pentru carieră didactică
Aptitudini şi calităţi personale:
 aptitudini de a lucra cu elevi; rezistenţă la sarcini repetitive; echilibru emoţional; rezistenţă
la stres; capacitate de evaluare şi luare de decizii; atitudine generală de învăţare; aptitudini
de comunicare; asumarea responsabilităţii; corectitudine, cinste, sociabilitate.
Candidatul care obţine punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru
negocierea contractului
CRITERII
1.
2.
3.

Competenţe și aptitudini generale (nivel de studiu, tip de
educaţie, putere de socializare )
Calificări şi abilităţi specifice specifice (nivel și calitate în
disciplinele promovate, implicare în activităţi specifice)
Experienţă și implicare în domeniul activităţilor studenţești
Punctaj maxim total

PUNCTAJ
POSIBIL

MAXIM

30 puncte
50 puncte
20 puncte
100 puncte

6. Alți termeni relevanți
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor.
Perioada de desfășurare a activității: 15-28 iulie 2019, maximum 8 ore de lucru pe zi.
Locație.
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca:
o Facultatea de Fizică (săli de curs, laboratoare)
o Campusul ”Hașdeu”
o Parcul sportiv ”Iuliu Hațieganu”
Orașul Cluj-Napoca: Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic alte obiective turistice, cultural sportive
prevăzute în programul proiectului, alte locatii specifice în funcție de programul proiectului.

