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Aprobat,
Cristea Ionela
Director programe
„ Romaversitas Program în România ”
Procedura de Selectie
Roma Education Fund Romania selectează 120 de studenți romi pentru a primi
asistență tutorat și sedințe consiliere mentorat în cadrul programului
„ Romaversitas Program în România”. Programul Romaversitas din România oferă
oportunități de dezvoltare academică pentru studenții romi implicați în programe
de tutorat și mentorat precum și în activități de îmbunătățire a cunoștințelor in
domeniul IT, Limba Romani si Limba Engleză.
Vor fi selectați un număr de 120 de studenți beneficiari, repartizati în mod
inegal, respectiv 40 studenti in primul an de implementare si 80 de studenți în
anul 2 de implementare în vederea creșterii performanțelor academice dar și a
ratei de absolvire a studiilor universitare.
Obiectivul general al proiectului se referă la dezvoltarea unui mecanism complex
de suport pentru îmbunătățirea compețentelor și abilităților studenților romi în
vederea dezvoltării academice si creearea premisei inserției pe piața muncii.
De asemenea, având în vedere îmbunătățirea abilităților și aptitudinilor studenților
romi, Programul Romaversitas va asigura burse pentru șase proiecte pilot privind
facilitarea, cooperarea și crearea de rețele între studenții romi.
În mod alternativ, acest proiect oferă si oprtunitati de voluntariat și posibilitatea
inserției profesionale în domeniul de practică a studentilor beneficiari.
•
•
•

Vor fi organizate sedințe de tutorat si mentorat, individual sau de grup, în
scopul creşterii nivelului de aprofundare a disciplinelor de învățământ din
structura universitară;
Vor fi organizate cursuri de aprofundare cunoștințe IT, Limba Engleză și
Limba Romani pentru studenții beneficiari;
Vor fi achiziționate 80 de abonamente de bibliotecă din circuitul marilor
biblioteci din Bucureşti;

Activitatea studenților se va desfăşura in cadrul Centrului de Dezvoltare
Educațională și Inovare, centrul va fi creeat special pentru derularea activitatilor
aferente programului Romaversitas in Romania.
Centrul va funcționa în cadrul Fundației Roma Education Fund România din strada
Vaselor nr. 60, parter, sector 2, Bucurețti.
Informatii privind facilitățile Programului ROMAVERSITAS
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NIVELUL DE SPRIJIN
•Activități de mentorat și tutorat pentru cei 120 de beneficiari;
•Realizarea unui curs de instruire pentru mentori și tutori;
•Furnizarea unor cursuri pentru dezvoltarea abilităților educaționale și
profesionale (cursuri de limba engleza, limba romani, cursuri de IT etc. în funcție
de nevoile specifice ale fiecărui beneficiar);
•Identificarea unor instituții/firme în vederea realizării unui program de intership
sau voluntariat pentru 10 beneficiari ai proiectului;
•Finanțarea unui numar de 6 proiecte GRANT elaborate de beneficiari în valoare
de 1000 de euro.
POLITICA DE BENEFICII CUMULATIVE
Aplicanții care în anul academic 2017 -2018 primesc bursă de studii în cadrul altor
proiecte cu diferite surse de finanțare sunt eligibili pentru Programul
Romaversitas.
Expunere de motive la politica de beneficii cumulative
Un obiectiv important al programului este să ajungem la cei care au nevoie și vor
beneficia cel mai mult de suportul REF, maximizând astfel impactul investiției. REF
Romania încurajeaza toți studenţii romi să caute proactiv și să aplice la toate
oportunitățile de sprijin disponibile pentru studenți, și să-și diversifice sursele de
sprijin de-a lungul anilor universitari. Este important să beneficieze de cât mai
mult sprijin posibil, dincolo de programul și inițiativele specific implementate
pentru romi, astfel încât cererea tot mai mare de sprijin din partea romilor care îşi
continuă studiile în învățământul superior să fie îndeplinită cu succes.
CRITERII DE ELIGIBILITATE
Pentru a fi eligibili pentru Programul Romaversitas, aplicanții trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele criterii obligatorii:
1. Să se declare public ca fiind de etnie romă;
2. Să fie înmatriculați într un ciclu academic cu frecvența la zi (respectiv
pentru maxim 4 ani în modelul de studiu integrat şi pentru maxim 3 ani în
cadrul sistemului Bologna)*, la o universitate din Bucuresti, în anul
academic 2017-2018;
Important: Fiecare student-beneficiar își va declara și confirma apartenența la
etnia romă prin completarea si semnarea unui formularul de aplicare.
Pentru a se înscrie în Programul Romaversitas aplicanții trebuie să completeze
un formular de aplicare la care să atașeze următoarele documente:
•

Curriculum Vitae semnat olograf;

•

O situație scolară cu privire la ultimele studii absolvite de aplicant care
atestă rezultatele la examenul de bacalaureat pentru studenții de anul I si
fișa matriola pentru ultimul an absolvit pentru studenții din anul II, III, IV
sau V;

•

Adeverința care atestă înscrierea în anul I de studii va fi adusă începând cu
luna octombrie 2017 aferentă anului universitar 2017-2018.
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•

Copie CI/Pașaport.

Formularul de aplicare împreună cu documentele solicitate mai sus vor fi
trimise la adresa de email : lavinia.ciuta@romaeducationfund.ro in intervalul
10.08.2017 -30.09.2017
CRITERII DE SELECȚIE
Criteriile de selecţie pentru programul Romaversitas iau în considerare calitatea
informaţiei şi a documentelor transmise. Aplicanţii trebuie să încerce să
corespundă criteriilor de selecţie şi să prezinte un formular de aplicare competitiv
şi materiale adecvate şi relevante.
Selectarea studenților beneficiari în proiect se va face în baza informației din
dosarele depuse de către candidați prin intermediul unei comisii de evaluare
formata din experti acreditati in domediul educatie.
O atenție deosebită se va acorda aplicantelor de etnie roma în proiect, sporindu-se
astfel imputernicirea fetelor de etnie roma dat fiind faptul ca nivelul de educație
formală în rândul femeilor rome este mult mai scăzut decât cel al barbaților romi –
50% grup țintă feminin.
Vor fi declarate neeligibile dosarele:
•
Incomplete: lipsa unui document obligatoriu stabilit pentru fiecare categorie
atrage excluderea aplicantului din etapa finală de selecție;
• Care NU respectă condițiile de validitate privind documentele solicitate;
•
Aplicanţilor de altă etnie decât cea romă sau de altă cetățenie decât cea
română.
COMUNICAREA DECIZIILOR DE SELECŢIE
Echipa Romaversitas va comunica studentilor aplicanţi rezultatele procesului de
selecţie la e-mailul pe care aplicanţii l-au înregistrat în formularul de participare
si publica pe site –ul fundatiei REF Romania lista cu studenti acceptati in cadrul
programului.
Mecanismul de contestaţie
Aplicanţii pot contesta rezultatele procedurii de selectie în termen de 5 zile din
momentul în care au primit rezultatul selecţiei din partea programului.
C o n t e s t a ţ i l e t r e b u i e t r i m i s e c ă t r e R E F Ro m a n i a p e a d r e s a :
office@romaeducationfund.ro
Vă rugăm să folosiţi această adresă de email doar pentru contestaţii privind
rezultatul selecţiei. Pentru alte solicitări, vă rugăm să contactaţi echipa de proiect
doar la adresa lavinia.ciuta@romaeducationfund.ro
Calendarul procedurii de selecție
Calendar de selecție a studenților beneficiari

Termene:

Lansare procedură

10 august 2017

Transmiterea aplicaților via email

August
–
septembrie
2017
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Publicare listă cu aplicanții acceptați, cei din lista de
așteptare, și candidații respinși.

30 septembrie
2017

Anunt Contestație si liste finale

5 octombrie
2017

Lavinia Ciută, Coordonator program,
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