
Alătură-te programuluiAlătură-te programului
ROSEROSE    FAMP!FAMP!

Don't worry,Don't worry,
be FAM(P)ILY!be FAM(P)ILY!

Piața Romană Nr. 6, BucureștiPiața Romană Nr. 6, București

021.319.19.00 interior 552 / 553021.319.19.00 interior 552 / 553

secretariat@amp.ase.rosecretariat@amp.ase.ro

www.rosefamp.rowww.rosefamp.ro

@rose_famp@rose_famp

RRESPONSABILITATE,ESPONSABILITATE, O ORIGINALITATE,RIGINALITATE,
SSUSTENABILITATE ȘI USTENABILITATE ȘI EETICĂTICĂ
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0202..
Creșterea ratei de promovabilitate aCreșterea ratei de promovabilitate a

studestudenților FAMP la finalul anului I;nților FAMP la finalul anului I;

Dezvoltarea competențelor și abilitățilorDezvoltarea competențelor și abilităților

de tip ”soft-skills”;de tip ”soft-skills”;

Creșterea gradului de conștientizareCreșterea gradului de conștientizare

privind valorile mediului academic;privind valorile mediului academic;

Reducerea ratei de abandonare aReducerea ratei de abandonare a

studiilor în rândul studenților de anul I.studiilor în rândul studenților de anul I.

Fiecare carierăFiecare carieră
începe cu oîncepe cu o

educație bună.educație bună.

0101..
FormulaFormula rea șrea ș i implementarea unuii implementarea unui
program de îmbunătățire a rezultatelorprogram de îmbunătățire a rezultatelor
academice pentru studenții expușiacademice pentru studenții expuși
riscului de abandon, din anul I, ciclulriscului de abandon, din anul I, ciclul
l icență, la Facultatea de Administrație șil icență, la Facultatea de Administrație și
Management Public, Academia de StudiiManagement Public, Academia de Studii
Economice din București.Economice din București.

SCOPULSCOPUL
PROIECTULUIPROIECTULUI

OBIECTIVELEOBIECTIVELE
PROIECTULUIPROIECTULUI

Campanie de conștientizare ”Don't worry, beCampanie de conștientizare ”Don't worry, be

FAM(P)ILY”;FAM(P)ILY”;

Programe remediale la disciplinele din anul I;Programe remediale la disciplinele din anul I;

Activități de coaching, dezvoltare personală șiActivități de coaching, dezvoltare personală și

a competențelor ”soft-skills”;a competențelor ”soft-skills”;

Consiliere profesională și orientare în carieră;Consiliere profesională și orientare în carieră;

VVizite de studii la companii și instituții publice;izite de studii la companii și instituții publice;

WWorkshop-uri pentru dezvoltarea abilităților.orkshop-uri pentru dezvoltarea abilităților.

0303.. ACTIVITĂȚILEACTIVITĂȚILE
PROIECTULUIPROIECTULUI


