
RAPORT DE IMPLEMENTARE 
 

Proiectul CNFIS-FDI-2022-0289 cu titlul #AlegeEducația 

 

Domeniul vizat: 1. Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior 

Buget aprobat: 213.000,00 LEI 

 
 
 
O.1. Promovarea ofertei educaționale a SNSPA în rândul elevilor înscriși în clasele a XI-a și a XII-a de liceu, cu ajutorul studenților voluntari, 
punând accentul pe acei elevi care provin din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic și pe sprijinirea acestora în procesul de 
înscriere la admiterea la programele de studii ale SNSPA.    
 O1.A1. Realizarea și distribuirea de materiale promoționale – atât tipărite, cât și online - prin care este prezentată oferta educațională a celor 
cinci structuri academice din cadrul SNSPA, precum și oportunitățile existente pe piața muncii oferite de absolvirea fiecărei facultăți în parte. 
  
Rezultate: 300 de flyere, 100 de pixuri personalizate, 100 de sacoșe inscripționate cu #AlegeEducația pe o parte și cu #AlegeSNSPA pe partea cealaltă. 
 O1.A2. Realizarea de minimum 3 prezentări ale programelor educaționale oferite de SNSPA, precum și a oportunităților pe piața muncii pe 
care le oferă absolvirea facultăților din cadrul universității pentru elevi în licee, la universitate sau prin canale online de comunicarea audiovideo, cu 
accent pe acei elevi care provin din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic.  
Activitate desășurată: 
- Întâlnire cu elevele și elevii de liceu în cadrul evenimentului “Ziua Porților Deschise la Facultatea de Științe Politice #AlegeEducația 
#AlegeSăGândeștiCritic” (25 Mai 2022). Întâlnire cu elevele și elevii de liceu în cadrul evenimentului “Ziua Porților Deschise la Facultatea de Științe 
Politice #AlegeEducația #AlegeSăGândeștiCritic” (25 Mai 2022). Durată eveniment: 3 ore.  
- prezentarea ofertei educaționale a SNSPA în cadrul evenimentului Ziua Porților Deschide la FM (Facultatea de Management)-SNSPA, care a avut 
loc pe 30 mai 2022. 
- În data de 29 noiembrie s-a desfășurat activitatea de promovare a ofertei educaționale a universității în cadrul Colegiului Național Matei Basarab. 
De asemenea, a fost organizată o întâlnire cu liceenii clasei a 10-a din cadrul profilului de Științe Sociale; au fost prezentate specializările incluse în 
cadrul celor patru facultăți din cadrul SNSPA, oportunitățile educaționale oferite de către consorțiul CIVICA și oferta educațională a universității 
pentru anul 2022-2023. 
- Organizarea unei întâlniri în data de 31.05.2022, pe o durată de 2 ore, o întâlnire la care au participat 33 persoane. Scopul întâlnirii a reprezentat 
prezentarea programelor Facultății de Administrație Publică: Administrație publică, Administrație europeană și Administrație Publică – învățământ 
la distanță. 



 
 O1.A3. Actualizarea website-ului dedicat admiterii la SNSPA (admitere.snspa.ro). Diseminarea informațiilor privind admiterea pe canalele de 
comunicare ale universității prin: (i) realizarea și transmiterea periodică a unui newsletter personalizat, „Admiterea 2022 la SNSPA”, către candidații 
înscriși, precum și către persoanele abonate: elevi de liceu, părinți sau cadre didactice din licee, newsletter care va cuprinde informații privind oferta 
educațională a universității și detalii legate de procesul de admitere, (ii) oferirea de răspunsuri la întrebări privind procesul de admitere, formulate 
de către părțile interesate și (iii) promovarea evenimentelor online și offline de prezentare (vezi A2) a ofertei educaționale a SNSPA, realizate de 
către echipa de implementare a proiectului, precum și a interviurilor cu absolvenți ai SNSPA.  
Activitățile echipei formate din: 
i. realizarea și transmiterea periodică a unui newsletter personalizat, „Admiterea 2022 la SNSPA”, către candidații înscriși, precum și către persoanele 
abonate: elevi de liceu, părinți sau cadre didactice din licee, newsletter care va cuprinde informații privind oferta educațională a universității și detalii 
legate de procesul de admitere; ii. promovarea evenimentelor online și offline de prezentare a ofertei educaționale a SNSPA, realizate de către 
echipa de implementare a proiectului. 
 
Articole și vizualuri realizate și publicate în luna mai 2022 Articole și vizualuri realizate și publicate pe website-ul snspa.ro 
 

Nr. 
crt 

Data Tip Titlu Website Link 

 

1 

 
06.05.2022 

 
Postare 

stire 

 
Ziua Porților Deschise la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA) 

 

snspa.ro 

 

link 

 

2 

 
19.05.2022 

 
Postare 

stire 

Întâlnire online, dedicată admiterii 2022, cu decanul Facultății de Administraţie 
Publică (SNSPA), conf. univ. dr. Diana – Camelia Iancu 

 

snspa.ro 

 

link 

 

3 

 
20.05.2022 

 
Postare 

stire 

 
Ziua Porților Deschise: Întâlnire Online cu Echipa #ManagementSNSPA 

 

snspa.ro 

 

link 

 

4 

 
20.05.2022 

 
Postare 

stire 

 
Ziua Porților Deschise la Facultatea de Științe Politice (SNSPA) 

 

snspa.ro 

 

link 

https://snspa.ro/
https://snspa.ro/ziua-portilor-deschise-la-facultatea-de-comunicare-si-relatii-publice-snspa-2022/
https://snspa.ro/intalnire-online-dedicata-admiterii-2022-cu-decanul-facultatii-de-administratie-publica-snspa-diana-camelia-iancu/
https://snspa.ro/ziua-portilor-deschise-intalnire-online-cu-echipa-management-snspa/
https://snspa.ro/ziua-portilor-deschise-la-facultatea-de-stiinte-politice-snspa-2022/


 

Articole și vizualuri realizate și publicate pe website-ul admitere.snspa.ro 
 

Nr. 
crt 

Data Tip Titlu Website Link 

 
1 

 
06.05.2022 

 
Postare 

stire 

 
Ziua Porților Deschise la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA) 

 
admitere.snspa.

ro 

 
link 

 
2 

 
12.05.2022 

 
Postare   

stire 

Întâlnire online, dedicată admiterii 2022, cu decanul Facultății de Administraţie 
Publică (SNSPA), conf. univ. dr. Diana – Camelia Iancu 

 
admitere.snspa.

ro 

 
link 

 
3 

 
13.05.2022 

 
Postare 

stire 

 
Ziua Porților Deschise: Întâlnire Online cu Echipa #ManagementSNSPA 

 
admitere.snspa.

ro 

 
link 

 
4 

 
16.05.2022 

 
Postare 

stire 

 
Ziua Porților Deschise la Facultatea de Științe Politice (SNSPA) 

 
admitere.snspa.

ro 

 
link 

5 
16.05.2022 Newslett er 

Newsletter admitere facultate 2022 | 16 mai 2022 admitere.snspa.
ro 

link 

 
 

Articole publicate pe canalele oficiale de social media Facebook și Instagram ale SNSPA 

 
Nr. 
crt 

Data Tip Titlu Website Canal Link 

1 
06.05.2022 Postare 

stire 
Ziua Porților Deschise la Facultatea de 
Comunicare și Relații Publice (SNSPA) facebook.com 

Admitere 
SNSPA link 

https://admitere.snspa.ro/
https://admitere.snspa.ro/ziua-portilor-deschise-la-facultatea-de-comunicare-si-relatii-publice-snspa-2022/
https://admitere.snspa.ro/intalnire-online-dedicata-admiterii-2022-cu-decanul-facultatii-de-administratie-publica-snspa-diana-camelia-iancu/
https://admitere.snspa.ro/ziua-portilor-deschise-intalnire-online-cu-echipa-management-snspa/
https://admitere.snspa.ro/ziua-portilor-deschise-la-facultatea-de-stiinte-politice-snspa-2022/
https://admitere.snspa.ro/newsletter-zilele-portilor-deschise-snspa-2022/
https://www.facebook.com/snspa.admitere/posts/4988666414579631


 

 
2 

 
12.05.2022 

 
Postare stire 

Întâlnire online, dedicată admiterii 2022, cu decanul 
Facultății de Administraţie Publică (SNSPA), conf. univ. dr. 
Diana – Camelia 
Iancu 

 
facebook.com 

 
Admitere 

SNSPA 

 
link 

 
3 

 
12.05.2022 

 
Postare stire 

Întâlnire online, dedicată admiterii 2022, cu decanul 
Facultății de Administraţie Publică 
(SNSPA), conf. univ. dr. Diana – Camelia Iancu 

 
facebook.com 

 
SNSPA 

 
link 

 
4 

 
12.05.2022 

 
Postare stire 

Întâlnire online, dedicată admiterii 2022, cu decanul 
Facultății de Administraţie Publică 
(SNSPA), conf. univ. dr. Diana – Camelia Iancu 

 
instagram.co
m 

 
SNSPA 

 
link 

5 
13.05.2022 Postare stire Ziua Porților Deschise: Întâlnire Online cu 

Echipa #ManagementSNSPA facebook.com 
Admitere 

SNSPA link 

6 
13.05.2022 Postare stire Ziua Porților Deschise: Întâlnire Online cu 

Echipa #ManagementSNSPA facebook.com SNSPA link 

7 
13.05.2022 Postare     stire Ziua Porților Deschise: Întâlnire Online cu 

Echipa #ManagementSNSPA instagram.co
m 

SNSPA link 

8 
16.05.2022 Postare stire Ziua Porților Deschise la Facultatea de 

çtiințe Politice (SNSPA) facebook.com 
Admitere 

SNSPA link 

9 
16.05.2022 Postare stire Ziua Porților Deschise la Facultatea de 

çtiințe Politice (SNSPA) facebook.com SNSPA link 

10 
16.05.2022 Postare stire Ziua Porților Deschise la Facultatea de çtiințe Politice 

(SNSPA) 
Instagram.co
m 

SNSPA link 

11 
16.05.2022 Postare stire Ziua Porților Deschise la Facultatea de 

Comunicare și Relații Publice (SNSPA) Instagram.co
m 

SNSPA link 

12 
17.05.2022 Postare stire Ziua Porților Deschise la Facultatea de 

Comunicare și Relații Publice (SNSPA) facebook.com SNSPA link 

13 
17.05.2022 Postare stire #AlegeEducația Investește în tine! 

Continuă studiile la SNSPA! instagram.co
m 

SNSPA link 

 
14 

20.05.2022 Postare stire 
#AlegeEducația: Prima întâlnire între studenți și 
absolvenți ai programelor de 
licență de la SNSPA 

 
facebook.com 

 
SNSPA 

 
link 

Articole și vizualuri realizate și publicate în luna iunie 2022 

https://www.facebook.com/snspa.admitere/posts/5005542152892057
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/5415414085158004
https://www.instagram.com/p/CddX_EpMoFb/
https://www.facebook.com/snspa.admitere/posts/5008842089228730
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/5418765491489530
https://www.instagram.com/p/CdgXZ85sBPc/
https://www.facebook.com/snspa.admitere/posts/5016967741749498
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/5426998960666183
https://www.instagram.com/p/CdngWJishtM/
https://www.instagram.com/p/CdnxhhvsjtG/
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/5429981163701296
https://www.instagram.com/p/CdqQ--dMgWm/
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/5439557606076985


 
 

Articole și vizualuri realizate și publicate pe website-ul snspa.ro 

 
Nr. 
crt Data Tip Titlu Website Link 

1 17.06.2022 
Postare stire Admiterea la programele de licență ale Facultății 

de Management (SNSPA) 
snspa.ro 

 
link 

 
2 

 
17.06.2022 Postare stire Admiterea la programele de licență ale Facultății de 

Comunicare și Relații Publice (SNSPA) 

 
snspa.ro 

 
link 

3 17.06.2022 
Postare stire Admiterea la programele de licență ale Facultății de 

Administraţie Publică (SNSPA) 
snspa.ro 

 
link 

4 19.06.2022 
Postare stire Admiterea la programele de licență ale Facultății de 

çtiințe Politice (SNSPA) 
snspa.ro 

 
link 

 
5 

 
22.06.2022 Postare stire #AlegeEducația: O nouă întâlnire între studenți și 

absolvenți ai programelor de licență de la SNSPA 

 
snspa.ro 

 
link 

6 24.06.2022 
Postare stire 

Admiterea la SNSPA. Înscrie-te online! snspa.ro link 

https://snspa.ro/admiterea-la-programele-de-licenta-ale-facultatii-de-management-snspa-2022/
https://snspa.ro/admiterea-la-programele-de-licenta-ale-facultatii-de-comunicare-si-relatii-publice-snspa-2022/
https://snspa.ro/admiterea-la-programele-de-licenta-ale-facultatii-de-administratie-publica-snspa-2022/
https://snspa.ro/admiterea-la-programele-de-licenta-ale-facultatii-de-stiinte-politice-snspa-2022/
https://snspa.ro/alegeeducatia-o-noua-intalnire-intre-studenti-si-absolventi-ai-programelor-de-licenta-de-la-snspa/
https://snspa.ro/admiterea-la-snspa-inscrie-te-online-2022/


 

Articole și vizualuri realizate și publicate pe website-ul admitere.snspa.ro 

 
Nr. 
crt 

Data Tip Titlu Website Link 

1 13.06.2022 
Postare stire Admiterea la programele de licență ale Facultății 

de Management (SNSPA) 
admitere.snspa.ro 

 
link 

 
2 

 
13.06.2022 Postare stire Admiterea la programele de licență ale Facultății de 

Comunicare și Relații Publice (SNSPA) 

 
admitere.snspa.ro 

 
link 

3 13.06.2022 
Postare stire Admiterea la programele de licență ale Facultății de 

Administraţie Publică (SNSPA) 
admitere.snspa.ro 

 
link 

4 19.06.2022 
Postare stire Admiterea la programele de licență ale Facultății de 

çtiințe Politice (SNSPA) 
admitere.snspa.ro 

 
link 

5 23.06.2022 
Postare 

stire Admiterea la SNSPA. Înscrie-te online! admitere.snspa.ro link 

 

Newsletter 
 

Nr. 
crt Data Tip Titlu Website Link 

1 20.06.2022 Newsletter Newsletter admitere facultate 2022 | 20 iunie 2022 admitere.snspa.ro 
 

link 

 

Postari realizate și publicate pe contul oficial de instagram instagram.com/snspa.oficial 

https://admitere.snspa.ro/admiterea-la-programele-de-licenta-ale-facultatii-de-management-snspa-2022/
https://admitere.snspa.ro/admiterea-la-programele-de-licenta-ale-facultatii-de-comunicare-si-relatii-publice-snspa-2022/
https://admitere.snspa.ro/admiterea-la-programele-de-licenta-ale-facultatii-de-administratie-publica-snspa-2022/
https://admitere.snspa.ro/admiterea-la-programele-de-licenta-ale-facultatii-de-stiinte-politice-snspa-2022/
https://admitere.snspa.ro/admiterea-la-snspa-inscrie-te-online-2022/
https://admitere.snspa.ro/newsletter-admitere-facultate-2022-20-iunie-2022/


 
Nr. 
crt Data Tip Titlu Website Link 

 

1 

 

20.06.2022 

 
Postare stire 

 

Înscrierile online încep vineri, 1 iulie 2022 

 

instagram.com/snspa.oficial 

 

link 

 
2 

 
21.06.2022 

 
Postare stire 

Înscrie-te online la cea de-a doua sesiune de pretestare 
la Facultatea de çtiințe Politice (SNSPA) 

 
instagram.com/snspa.oficial 

 
link 

 

3 

 

23.06.2022 

 
Postare stire Înscrie-te online la cea de-a doua sesiune de pretestare 

la Facultatea de çtiințe Politice (SNSPA) 

 

instagram.com/snspa.oficial 

 

link 

 
 

Articole și vizualuri realizate și publicate în luna iulie 2022 
 

Articole și vizualuri realizate și publicate pe website-ul snspa.ro 

 
Nr. 
crt Data Tip Titlu Website Link 

 
1 

06.07.2022 Postare stire 
S-au afişat rezultatele celei de-a doua sesiuni de 
pretestare online de la Facultatea de 
Ştiinţe Politice 

 
snspa.ro 

 
link 

2 
07.07.2022 Postare 

stire Admiterea la SNSPA. Înscrie-te online! snspa.ro link 

https://admitere.snspa.ro/admiterea-la-programele-de-licenta-ale-facultatii-de-management-snspa-2022/
https://www.instagram.com/p/CfD_gecsl8S/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CfJIi0VMOcT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://snspa.ro/
https://snspa.ro/s-au-afisat-rezultatele-celei-de-a-doua-sesiuni-de-pretestare-online-de-la-facultatea-de-stiinte-politice-2/
https://snspa.ro/admiterea-la-snspa-inscrie-te-online-2022/


 

 
3 

16.07.2022 Postare 
stire 

Rezultatele evaluării probei de competență 
lingvistică pentru programul de studii 
Communication and Emerging Media 

 
snspa.ro 

 
link 

 
4 

19.07.2022 Postare 
stire 

Admiterea 2022 la SNSPA. Rezultatele concursului 
de admitere la studii universitare 
de licență 

 
snspa.ro 

 
link 

 

Articole și vizualuri realizate și publicate pe website-ul admitere.snspa.ro 
 

Nr. 
crt Data Tip Titlu Website Link 

 
1 06.07.2022 Postare 

stire 

S-au afişat rezultatele celei de-a doua sesiuni de 
pretestare online de la Facultatea de Ştiinţe Politice 

admitere.snspa.r 
o 

 
link 

 
 

2 

 
16.07.2022 

 
Postare 

stire 

 
Rezultatele evaluării probei de competență lingvistică 
pentru programul de studii Communication and 
Emerging Media 

 
admitere.snspa.r 

o 

 
 

link 

 
3 19.07.2022 Postare 

stire 

Admiterea 2022 la SNSPA. Rezultatele concursului 
de admitere la studii universitare de licență 

admitere.snspa.r 
o 

 
link 

 
4 19.07.2022 Postare 

stire 
S-au afişat rezultatele admiterii românilor de 
pretutindeni, sesiunea iulie 2022 

admitere.snspa.r 
o 

 
link 

 
Newsletter 

https://snspa.ro/rezultatele-evaluarii-probei-de-competenta-lingvistica-pentru-programul-de-studii-communication-and-emerging-media-2022/
https://snspa.ro/admiterea-2022-la-snspa-rezultatele-concursului-de-admitere-la-studii-universitare-de-licenta/
https://admitere.snspa.ro/
https://admitere.snspa.ro/s-au-afisat-rezultatele-celei-de-a-doua-sesiuni-de-pretestare-online-de-la-facultatea-de-stiinte-politice/
https://admitere.snspa.ro/rezultatele-evaluarii-probei-de-competenta-lingvistica-pentru-programul-de-studii-communication-and-emerging-media-2022/
https://admitere.snspa.ro/admiterea-2022-la-snspa-rezultatele-concursului-de-admitere-la-studii-universitare-de-licenta/
https://admitere.snspa.ro/s-au-afisat-rezultatele-admiterii-romanilor-de-pretutindeni-sesiunea-iulie-2022/


 
Nr. 
crt Data Tip Titlu Website Link 

1 04.07.2022 Newsletter Newsletter admitere facultate 2022 | 4 iulie 2022 admitere.snspa.ro link 

Articole publicate pe canalele oficiale de social media Facebook și Instagram ale SNSPA 
 

Nr. 
crt 

Data Tip Titlu Website Canal Link 

1 
01.07.2022 Postare 

stire 
Admiterea online la Facultatea de Ştiinţe Politice #SNSPA 
continuă! 

facebook.co 
m SNSPA link 

2 
01.07.2022 Postare 

stire 
Vineri, 1 iulie 2022, au început înscrierile online 
pentru admiterea la #SNSPA 

instagram.co 
m SNSPA link 

3 
02.07.2022 Postare 

stire 
Înscrie-te online la SNSPA! Au început înscrierile 
online pentru admiterea la #SNSPA 

facebook.co 
m SNSPA link 

4 
04.07.2022 Postare 

stire 
Admiterea online la Facultatea de Ştiinţe Politice #SNSPA 
continuă! 

instagram.co 
m SNSPA link 

5 
04.07.2022 Postare 

stire 
Vrei să devii #studentSNSPA #studentaSNSPA la 
Facultatea de Administrație Publică #SNSPA? 

facebook.co 
m 

Admitere 
SNSPA link 

 
6 

04.07.2022 Postare 
stire 

Vrei să devii #studentSNSPA #studentaSNSPA la 
Facultatea de Comunicare și Relații Publice 
#SNSPA? 

facebook.co 
m 

Admitere 
SNSPA 

 
link 

7 
04.07.2022 Postare 

stire 
Vrei să devii #studentSNSPA #studentaSNSPA la 
Facultatea de Management #SNSPA? 

facebook.co 
m 

Admitere 
SNSPA link 

 
8 

 
07.07.2022 

 
Postare 

stire 

Începând din luna iulie 2022, echipa proiectului 
#AlegeEducația derulează o cercetare, adresată 
studenților și studentelor din #SNSPA, privind 
parcursul acestora în cadrul studiilor de licență. 

 
facebook.co 

m 

 
SNSPA 

 
link 

9 
07.07.2022 Postare 

stire Înscrie-te online! 
instagram.co 

m SNSPA link 

10 
07.07.2022 Postare 

stire Admiterea la #SNSPA. Înscrie-te online! 
facebook.co 

m SNSPA link 

 
11 

 
13.07.2022 

 
Postare 

stire 

Începând din luna iulie 2022, echipa proiectului 
#AlegeEducația derulează o cercetare adresată 
studenților și studentelor din #SNSPA, privind 
parcursul acestora în cadrul studiilor de licență. 

 
facebook.co 

m 

 
SNSPA 

 
link 

12 
15.07.2022 Postare 

stire 
Au mai rămas câteva ore... 

instagram.co 
m 

SNSPA link 

https://admitere.snspa.ro/newsletter-admitere-facultate-2022-4-iulie-2022/
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/pfbid02iA6kdZWC8f2v6WbxE2TuQfmvyj7mmVxngnWLbNaUuMDJum4P5AG9NhT5myYzSeMLl
https://www.instagram.com/p/CfdrG1UsDtr
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/pfbid0kiBzcqTrGjPc2y5JdaJkg4Gj1fJS2tUhVZJBiEexDCY8utfzFUAyjdnHQWDtJixvl
https://www.instagram.com/p/CfldXMeM8af
https://www.facebook.com/snspa.admitere/posts/pfbid029heQfQn3fSfrJUzgXmejN6nijZCsStw7ADtRdTgriewuvUsWEvvhJ65BiNCeNRvJl
https://www.facebook.com/snspa.admitere/posts/5157404647705806
https://www.facebook.com/snspa.admitere/posts/pfbid0p349DWgjvyXPCoXngHf52acgmhc5nPCTutsU2yebJ5rmaoXfkWk8k54fdBkZBMzTl
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/pfbid02onxzoP4kafAa4VNP9yhnVns68gZM6NNNUE2kWTa4uLbt34Pt5ZJCmaXyVfz11uSyl
https://www.instagram.com/p/CftMB8rsAVs
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/pfbid02suGAeNFtSgFribkCVWehaBnV3e9KR76B5u7PyajYaFJBsECpXz2NKA87bFP71Vjol
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/pfbid02aTebj49WxVxWuNLC8W7wdHctdP2oqcZaP1qockHknTGiqrWVhKgHoY88QwzksWU2l
https://www.instagram.com/p/CgBdepSsYBZ/
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19.07.2022 Postare 

stire 
Admiterea 2022 la SNSPA. Rezultatele concursului 
de admitere la studii universitare de licență 

instagram.co 
m SNSPA link 

 
 

i. oferirea de răspunsuri la întrebări privind procesul de admitere, formulate de către părțile interesate 

 
Au fost transmise 721 de mailuri, reprezentând răspunsuri la întrebările adresate de candidați, de părinții acestora, precum și de alte 
persoane interesate de procesul de admitere la SNSPA, prin intermediul adresei de e-mail: admitere@snspa.ro 

 

 
Promovarea evenimentelor organizate de experții din cadrul proiectului 

- Realizarea vizualurilor și anunțurilor 

- Publicarea pe snspa.ro și pe canalele oficiale de social media ale SNSPA 
 
 
 

 
Nr. 
crt 

 
Data 

 
Tip 

 
Titlu 

 
Website 

 
Link 

 
Facebook 

 
 

1 

 
 

20.05.2022 

 
Postare stire 

 
#AlegeEducația: Prima întâlnire între studenți și 
absolvenți ai programelor de licență de la SNSPA 

 
 

snspa.ro 

 
 

link 

 
 

link 

https://www.instagram.com/p/CgMmovtsZ6h/
mailto:admitere@snspa.ro
https://snspa.ro/alegeeducatia-prima-intalnire-intre-studenti-si-absolventi-ai-programelor-de-licenta-de-la-snspa/
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/pfbid0GPin22EChoUfF9UJezLfwEZNCy2VccMV6RefxZ3MYjpnxNy4UQDx75hWt3niDFQ5l


 
 
 

2 

 
 

22.06.2022 

 

Postare stire 

 

#AlegeEducația: O nouă întâlnire între studenți și 
absolvenți ai programelor de licență de la SNSPA 

 
 

snspa.ro 

 
 

link 

 
 

link 

 
 

3 

 
 

06.07.2022 

 

Postare stire 

 
#AlegeEducația – Cercetare, adresată studenților și 

studentelor din SNSPA, privind parcursul acestora în 
cadrul studiilor de licență 

 
 

snspa.ro 

 
 

link 

 
 

link 

 
 

4 

 
 

28.07.2022 

 

Postare stire 

 
#AlegeEducația – Cercetare, adresată studenților și 

studentelor din SNSPA, privind parcursul acestora în 
cadrul studiilor de licență 

 
 

snspa.ro 

 
 

link 

 
 

link 

 
5 

 
08.09.2022 

 
Postare stire 

#AlegeEducația – Cercetare, adresată studenților și 
studentelor din SNSPA, privind parcursul acestora în 

cadrul studiilor de licență 

 
snspa.ro 

 
link 

 
link 

 
 

6 

 
 

11.10.2022 

 

 
Postare stire 

 

 
„Primii pași în carieră”. Workshop interactiv, 

dedicat studenților SNSPA 

 
 

snspa.ro 

 
 

link 

 
 

link 

https://snspa.ro/alegeeducatia-o-noua-intalnire-intre-studenti-si-absolventi-ai-programelor-de-licenta-de-la-snspa/
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/pfbid06Zs1yjfJK3JxaYAhiTuQmCkvERkiZZ8HCf5FsJd6NwttUNg5RFkKX1xYMvYvWSo1l
https://snspa.ro/alege-educatia-cercetare-adresata-studentilor-si-studentelor-din-snspa-privind-parcursul-acestora-in-cadrul-studiilor-de-licenta/
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/pfbid0WkEH8xaBfXhzmx1k3rxaany9VxgwDQxD96YrTbWNiaKUH7UxQbLFDW54FGqFCkdzl
https://snspa.ro/alege-educatia-cercetare-adresata-studentilor-si-studentelor-din-snspa-privind-parcursul-acestora-in-cadrul-studiilor-de-licenta-2/
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/pfbid02w7WvYThUGNTEHaUKEGz8xBHw7PuATDU7uyaey7HYPwajQxaq8H5BeqyhZCX6xkgBl
https://snspa.ro/alegeeducatia-cercetare-adresata-studentilor-si-studentelor-din-snspa-privind-parcursul-in-cadrul-studiilor-de-licenta/
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/pfbid02JXTMGRSh7apXrsp1tJ6bM2BLPjdH2TqxWPyAeeTYRp4VsVnsEs5HuPfeD62R4GXzl
https://snspa.ro/primii-pasi-in-cariera-workshop-interactiv-dedicat-studentilor-snspa/
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/pfbid035eg9cbJjLA3sJixz8YzNWMEbKZjyYtZAxETKUpoksfJTuxSgJuNyoU6ZYxJckv1sl


 
 
 

7 

 
 

03.11.2022 

 
 

Postare stire 

 
 

#AlegeEducația: O nouă întâlnire între studenți și 
absolvenți ai programelor de licență de la SNSPA 

 
 

snspa.ro 

 
 
 
 
 O1.A4. Organizarea unei întâlniri online cu profesori de științe sociale de la liceele din 
România pe tema abandonului școlar în rândul elevilor care provin din licee din mediul rural și din 
alte zone defavorizate din multe de vedere socio-economic. Întâlnirea online va urmări identificarea 
unor căi prin care SNSPA poate să vină în întâmpinarea nevoilor viitorilor studenți, din toate mediile 
socio-economice, dar în special cele defavorizate, în vederea atragerii și reținerii acestora în 
programele de studii ale universității.    
- Întâlnire online cu profesorii de Științe Sociale din licee. La întâlnire au participat profesori de la 
Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza” din Focșani și de la Liceul Teoretic “Ioan Slavici” din Panciu; 
Locația: online, zoom, Data: 26.10.2022 
 
A doua întâlnire online cu profesorii de Științe Sociale din licee (26 Noiembrie 2022). Primul 
eveniment similar, organizat în luna Octombrie 2022 a avut caracterul unei întâlniri-pilot, fiind 
organizat la scală restrânsă.  
     
O.2. Realizarea unei analize privind abandonul universitar și factorii de risc care determină 
abandonul în rândul studenților înmatriculați la SNSPA, necesară pentru identificarea 
principalelor măsuri specifice la nivel instituțional care pot fi luate pentru a preveni și 
contracara acest fenomen în rândul studenților universității cu scopul de a dezvolta capacitatea 
instituțională a SNSPA de a sprijini absolvirea cu succes a studiilor.      
 O2.A1. Identificarea studenților aflați în risc de abandon universitar în cadrul facultăților 
SNSPA și realizarea unui plan de cercetare a fenomenului abandonului universitar cu accent pe 
studenții care provin din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic.    
Echipa de experți a întocmit în acest sens un plan de cercetare, astfel: 
1. Realizarea metodologiei și a planului de cercetare – mai 2022; 
2. Transmiterea de solicitări către structurile din cadrul SNSPA pentru furnizarea datelor privind 
ratele de absolvire cu susținerea licenței pe cohorte (primul an de admitere pentru care vor fi 
solicitate date - 2015) – 1-15 iunie 2022; 
3. Elaborarea și transmiterea mini-chestionarului privind abandonul și riscul de abandon 
universitar – începând cu 15 iunie, finalizarea colectării datelor 1 septembrie. 
 O2.A2. Organizarea a minimum 3 interviuri de grup (focus-grup) cu studenții identificați în 
cadrul O2.A1. ca aflându-se în risc de abandon universitar cu scopul de a identifica și clarifica factorii 
de risc ai abandonului universitar, a posibilelor cauze structurale ale abandonului universitar, 
precum și a principalelor măsuri specifice care pot fi luate pentru a preveni și contracara acest 
fenomen în rândul studenților universității. 
Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
1. Elaborarea grilei pentru focus grup – iulie 2022. 
2. Identificarea participanților la focus grup – iulie 2022. 

https://snspa.ro/alegeeducatia-o-noua-intalnire-intre-studenti-si-absolventi-ai-programelor-de-licenta-de-la-snspa-nov-2022/
https://www.facebook.com/SNSPAoficial/posts/pfbid0mfC2MVfFwAC56Z34iWFD9cYWNBLUxAWTxtLjY9i6LoHW6FjTiVm6KfpudynuxbRGl


3. Realizarea focus grupurilor – septembrie-octombrie 2022. Prelucrarea celor trei focus grupuri 
care au fost organizate în luna octombrie în format fizic a oferit informații de profunzime privind 
motivele pentru care studenții și studentele se pot afla în risc de abandon universitar, precum și 
modul în care mediul de proveniență influențează acest lucru. În cadrul acestor focus grupuri au 
participat un număr de 70 de studenți și studente din Facultatea de Management, Facultatea de 
Științe Politice și Facultatea de Comunicare și Relații Publice.  
 O2.A3. Realizarea unui raport privitor la fenomenul abandonului universitar în SNSPA pe 
baza cercetării desfășurate, care să conțină atât principalele probleme identificate, cât și 
recomandări pentru contracararea acestui fenomen în cadrul contextului instituțional al SNSPA în 
vederea dezvoltării capacității instituționale a SNSPA de a sprijini încheierea cu succes a studiilor de 
către studenți.  
Activitatea justificativă: Prelucrarea datelor și redactarea Raportului de cercetare privind 
abandonul universitar în facultățile din cadrul SNSPA – septembrie-octombrie 2022.  
        
O.3. Sprijinirea studenților universității aflați în risc de abandon universitar, în special a celor care 
provin din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic, prin programe de tutoriat 
care urmăresc incluziunea socială, îmbunătățirea ratei de promovare a examenelor de finalizare 
a studiilor și conștientizarea oportunităților oferite pe piața muncii de absolvirea programelor de 
studii ale SNSPA, precum și prin campanii care urmăresc creșterea conștientizării importanței 
stagiilor de practică și internship.     
 O3.A1. Organizarea a minim 3 întâlniri între studenți înmatriculați în prezent în programele 
de studii oferite de către SNSPA și absolvenți ai acestor programe de studii (inclusiv cu absolvenți 
care provin din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic) în vederea împărtășirii 
experiențelor din timpul facultății și a conștientizării oportunităților oferite pe piața muncii de 
absolvirea programelor de studii ale SNSPA.   
- Întâlnirea a fost organizată în data de 26 mai 2022, de la ora 19 și a avut o durată aproximativă de 
3 ore. În ceea ce privește numărul de participanți, 70 de studenți și-au arătat interesul față de 
această întâlnire, completând formularul de înscriere. Dintre aceștia, aproximativ 35 de studenți au 
fost prezenți pe toată durata întâlnirii. 
- Întâlnirea a fost organizată în data de 29 iunie 2022, de la ora 19:30 și a avut o durată aproximativă 
de 2 ore. În ceea ce privește numărul de participanți, 30 de studenți și-au arătat interesul față de 
această întâlnire, completând formularul de înscriere. Dintre aceștia, aproximativ 20 de studenți au 
fost prezenți pe toată durata întâlnirii. 
- Întâlnirea a fost organizată în data de 9 noiembrie 2022, de la ora 19 și a avut o durată 
aproximativă de 2 ore. În ceea ce privește numărul de participanți, 16 studenți și-au arătat interesul 
față de această întâlnire, completând formularul de înscriere. Dintre aceștia, aproximativ 8 studenți 
au fost prezenți pe toată durata întâlnirii. 
 
 O3.A2. Organizarea unui program de tutoriat pentru studenții aflați în risc de abandon 
universitar și pentru cei care provin din medii sociale dezavantajate din punct de vedere socio-
economic în vederea dezvoltării abilităților de învățare, a integrării sociale în comunitatea 
academica a universității și a dezvoltării competențelor necesare pregătirii examenelor.  
- Dupa sesiunea de sustinere a lucrărilor de licenţa din luna Iulie 2022, expertul din cadrul 
proiectului a selectat câţiva studenţi care au renunţat la susţinerea lucrării și a organizat câteva 
întâlniri informale de mentorat în cadrul cărora s-a discutat despre: 
- importanţa absolvirii - cu scop de a motiva studenţii în această direcţie; 
- provocările lucrării de licenţă și alte motive care au contribuit la decizia acestor studenţi de a 
renunţa la susţinerea lucrării - cu scopul de a identifica principalele probleme ce trebuie abordate 



în cadrul mentoratului. 
Ulterior, expertul de proiect a organizat online o sesiune extinsă de mentorat, de 3 ore, în cadrul 
căreia s-au desfășurat exerciţii de dezvoltare a competenţelor necesare elaborării lucrării: 
selectarea unei teme, elaborarea unui plan, identificarea bibliografiei relevante, editare, citare, 
elaborarea metodologiei, literature review, argumentare, analiza si sinteza, redactarea unui 
abstract si a unor concluzii clare, formularea unei prezentări a rezultatelor cercetării. Totodată, au 
avut loc discuții punctuale despre temele ce urmează a fi abordate de studenți în vederea susţinerii 
lucrărilor de licenţa pe parcursul anului universitar 2022-2023. 
 
Au fost organizate următoarele activități în vederea desfășurării a trei întâlniri de tutoriat cu 
studentele și studenții aflați în risc de abandon școlar: 
- documentare cu privire la nevoile de formare a studenților aflați în situație de risc de abandon 
școlar și cu privire la programele derulate de universități din România și din alte țări, în vederea 
pregatirii materialelor pentru tutoriat 
- realizarea materialelor suport 
- identificarea studenților și studentelor care se află în risc de abandon – etapa 1, vara 2022, etapa 
2, după începerea anului școlar 2022-2023 
- au fost identificate următoarele categorii: Cursanți cu risc de abandon (au finalizat studiile de 
licență dar nu au susținut licența sau au sub 30 de credite în sem. 1 2021-2022); Cursanți care au 
luat bursă socială în 2021-2022. 
- organizarea și promovarea întâlnirilor de tutoriat. S-au pregătit trei întâlniri, care au fost 
promovate către studenții Facultatea de Management (FM) și absolvenții care nu au susținut 
lucrarea de absolvire. La evenimente s-au înscris 51 de studente, studenți, absolvente și absolvenți 
care nu au susținut lucrarea de absolvire. 
- susținerea întâlnirilor de tutoriat.  
Cele trei întâlniri au avut loc astfel: 

 Eveniment Link  

1 Time management & wellness în perioada 
studenției  

Luni, 21.11.2022, 19.00-20.00 
 
Webex 

2 Tips & tricks: Cum pregătim lucrarea de 
absolvire? 

Marți, 22.11.2022, 19.00-20.00 
 
Webex 

3 Tips & tricks: Cum să învătăm eficient la 
facultate 

Miercuri, 23.11.2022, 19.00-20.00 
 
Webex 

 
 
- au fost realizate 3 sesiuni de tutoriat cu studenți din cadrul Facultății de Comunicare și Relații 
Publice (2 sesiuni cu masteranzi și o sesiune cu studenți înscriși în cadrul programului de licență). 
Au fost organizate două sesiuni cu începere de la ora 18.00, cu o durată de două ore, la care au 
putut participa studenți masteranzi în cadrul programelor de Comunicare Managerială și Resurse 
Umane (31.10.2022), respectiv Management și Comunicare în Afaceri (3.11.2022). În cadrul sesiuni 
din data de 31.10.2022 au participat 35 de studenți, dintre care 3 de gen masculin, iar 32 de gen 
feminin, 28 dintre aceștia fiind angajați. În cadrul sesiunii din data de 3.11.2022 au participat 15 
studenți, dintre care 11 fiind angajați, 9 de gen feminin și 6 de gen feminin. 
În data de 24.11.2022, începând cu ora 16.00, cu o durată de două ore, a fost organizată o a treia 



sesiune de tutoriat destinată studenților din anul II, din cadrul specializării Communication and 
Emerging Media. În cadrul sesiunii au participat 15 studenți, 12 de gen feminin și 3 de gen masculin, 
dintre care 2 beneficiaza de burse sociale. 
 
 O3.A3. Organizarea a 2 workshop-uri cu studenți aflați în risc de abandon universitar și cu 
cei care provin din medii sociale dezavantajate din punct de vedere socio-economic în vederea 
creșterii conștientizării importanței stagiilor de practică și de internship și a pregătirii studenților 
pentru dinamica mediului social și economic.   
 
Workshop-urile au avut loc în data de 18 octombrie, ora 19:00, respectiv 24 octombrie, ora 19:00. 
Fiecare workshop a avut o durată de aproximativ 2 ore.  
Workshop-urile au fost structurate în următoarele teme principale: 
1) Identificarea nevoilor participanților; 
2) Realizarea CV-ului: ghid de elaborare a CV-ului, exemple și platforme on-line de elaborare a CV-
ului; 
3) Identificarea oportunităților de internship (în instituții publice, mediul ONG și companii private); 
4) Orientarea către „primii pași” în carieră. 
În ceea ce privește numărul de participanți, 41 de studenți și-au arătat interesul de a participa la 
workshop-uri, completând formularul de înscriere. Dintre aceștia, aproximativ 20 studenți au 
participat la unul dintre cele două workshop-uri.      
     
     
Prin urmare, având în vedere activitățile descrise mai sus și în raport cu obiectivele asumate, echipa 
de experți și-a atins rezultatele propuse:   
R1 – ca urmare a O1.A1., O1.A2. și O1.A4. – 300 de flyere, 100 de pixuri personalizate, 100 de sacoșe 
inscripționate cu #AlegeEducația pe o parte și cu #AlegeSNSPA pe partea cealaltă.  
   
R2 – ca urmare a O1.A1, O1.A2., O1.A3. – 20 de materiale online prin care este promovată oferta 
educațională a SNSPA.   
R3 – ca urmare a O1.A3. – newsletter personalizat cu informații privind admiterea, transmis către  
candidații înscriși, precum și către persoanele abonate: elevi de liceu, părinți și cadre didactice din 
licee.     
R4 – ca urmare a O1.A3. – răspunsuri la întrebări privind procesul de admitere formulate de către 
părțile interesate.    
R5 – ca urmare a O1.A2. - minimum 3 prezentări ale programelor educaționale oferite de SNSPA, 
precum și a oportunităților pe piața muncii pe care le oferă absolvirea facultăților din cadrul 
universității pentru elevi.     
R6 – ca urmare a O1.A4 – o prezentare a ofertei educaționale a SNSPA și a oportunităților pe piața 
muncii pe care le oferă absolvirea facultăților din cadrul universității pentru profesori de științe 
sociale din licee din mediul rural și din alte zone de defavorizate din punct de vedere socio-
economic.    
R7 – ca urmare a O2.A1. și O2.A2. – 3 înregistrări video ale interviurilor de grup (focus-grupuri) cu 
studenții identificați ca aflându-se în risc de abandon universitar.     
R8 – ca urmare a O2.A1., O2.A2, O2.A3. – un raport scris privind abandonul universitar în facultățile 
din cadrul SNSPA.    
R9 – ca urmare a O3.A1. – 3 întâlniri între studenți și absolvenți SNSPA, cu participarea a minim 3 
absolvenți.     
R10 – ca urmare a O3.A2. – minim 5 întâlniri realizate în cadrul programului de tutoriat.  



   
R11 – ca urmare a O3.A3. – minimum 2 workshop-uri cu studenți aflați în risc de abandon universitar 
și cu cei care provin din medii sociale dezavantajate din punct de vedere socio-economic.  
 
Trebuie făcute, totuși, următoarele mențiuni în ceea ce privește rezultatele obținute:  
A) în cazul R2, R5 și R10 putem afirma că am depășit rezultatele propuse și anume: 1) R2: au fost 
promovate peste 20 de materiale online prin care este promovată oferta educațională a SNSPA; 2) 
R5: au fost organizate mai mult de 3 prezentări ale programelor educaționale oferite de SNSPA, 
precum și a oportunităților pe piața muncii pe care le oferă absolvirea facultăților din cadrul 
universității pentru elevi (și anume 4 prezentări); 3) R10: au fost organizate peste 5 întâlniri realizate 
în cadrul programului de tutoriat (și anume 7 întâlniri); O1.A2 chiar dacă rezultatele au fost deja 
obținute a mai fost organizată următoarea activitate: în data de 29.11.2022 activitatea de 
promovare a ofertei educaționale a universității în cadrul Colegiului Național Matei Basarab (o 
întâlnire cu liceenii clasei a 10-a din cadrul profilului de Științe Sociale). 
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