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Introducere
Proiectul „Ecoul adaptabilităţii în mediul
universitar EAM-U" porneşte de la ideea că
şansele studenţilor de succes în carieră
depind de capacităţile de colaborare,
comunicare şi rezolvarea problemelor.
Având în vedere acest fapt, scopul
proiectului este creşterea ratei de retenţie a
studenţilor înmatriculaţi în primul an de
studii în cadrul Facultăţii de Economie
Agroalimentară şi a Mediului (EAM) din
Academia de Studii Economice din
Bucureşti (ASE).
În urma unui studiu de diagnoză efectuat
la nivelul studenţilor Facultăţii EAM, au
fost stabilite o serie de criterii referitoare
la studenţii aflaţi în situaţii de risc.
Principalele
cauze
identificate
ale
abandonului
universitar
în
cadrul
Facultăţii EAM sunt următoarele: (i)
mediul de provenienţă: studenţii din
mediul rural sunt mai predispuşi la
abandon; (ii) integrarea insuficientă în
colectiv; (iii) adaptarea dificilă la specificul
învăţământului superior în ceea ce priveşte
ritmul de predare învăţare şi gestionare a
volumului informaţiilor; (iv) slaba pregătire în domeniul ştiinţelor economice.
Pentru a facilita o tranziţie cât mai uşoară
de la viaţa liceală la cea academică în cazul
studenţilor EAM, proiectul „Ecoul adaptabilităţii în mediul universitar EAM-U" are
ca obiectiv general derularea unor

activităţi directe cu grupul ţintă: activităţi
remediale şi de tutorat cu scopul de
îmbunătăţire şi optimizare a învăţării
pentru studenţii grupului ţintă; activităţi
de coaching şi dezvoltare personală, de
consiliere şi orientare în carieră, de
dezvoltare
a
competenţelor
socioemoţionale; derularea unor vizite de studiu
şi organizarea de workshop-uri.
Grupul ţintă vizat este alcătuit din 100 de
studenţi din anul I de studiu. În conformitate cu obiectivele ROSE, studenţii
selectaţi pentru grupul ţintă sunt studenţi
aflaţi în situaţii de risc, una sau mai multe
dintre următoarele: (i) au fost admişi la
EAM cu o medie mai mică sau egală cu
media 7 la examenul de bacalaureat; (ii)
provin dintr-o familie cu venituri mici; (iii)
suferă de dizabilităţi sau boli cronice; (iv)
sunt orfani de unul sau de ambii părinţi; (v)
provin de la centre de plasament, orfelinate sau alte instituţii similare; (vi) sunt
de etnie romă.
În primele şase săptămâni după începerea
anului universitar 2020-2021, a fost
elaborat un chestionar de satisfacţie şi
autoevaluare la nivelul studenţilor înmatriculaţi în anul I de studii în cadrul Facultăţii
EAM. Cu ajutorul tutorilor din proiect,
chestionarul a fost distribuit în mediul
online, modalitate prin care studenţii au
colaborat şi răspuns la această iniţiativă.
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Introducere
Scopul acestui chestionar este acela de a
identifica gradul de adaptabilitate al
studenţilor din anul I din cadrul Facultăţii
de Economie Agroalimentară şi a Mediului
la viața universitară, problemele și
vulnerabilitățile acestora. Rezultatele
obţinute sunt utilizate pentru a veni în
sprijinul studenţilor cu măsuri menite să
stimuleze finalizarea studiilor universitare, prin prevenirea abandonului şi
îmbunătățirea ratei succesului universitar
pentru studenții aflați în situații de risc.
Chestionarul a fost accesat şi completat de
către studenţi la următoarea adresă web:
https://forms.gle/TcpBeHy54FDQ2uXt6
Pe baza celor 176 de răspunsuri colectate, a
fost elaborat acest raport privind adaptabilitatea studenţilor de anul I în mediul
academic. Raportul este structurat în patru
capitole. Primul vizează analiza structurii
grupului ţintă; cel de al doilea capitol
cuprinde analiza nivelului de informare al
studenţilor cu privire la exigenţele academice; analiza gradului de adaptabilitate
la cerinţele, iar ultimul capitol surprinde
impactul pandemiei COVID-19 asupra procesului educaţional din perspectiva studenţilor respondenţi. În partea finală a
raportului, sunt exprimate o serie de
concluzii şi propuneri în vederea creşterii
adaptabilităţii studenţilor Facultăţii EAM
din anul I de studii la mediul universitar.

Facultatea
Economie Agroalimentară şi
a Mediului (EAM) — Un lider
în domeniul de activitate
Facultatea de Economie Agroalimentară şi
a Mediului asigură pregătirea academică a
specialiştilor de înaltă calitate în domeniile
economiei agroalimentare şi economiei
mediului pe toate cele trei cicluri (licenţă,
masterat, doctorat). Programele de studii
universitare ale Facultăţii au misiunea de a
furniza activităţi didactice şi de cercetare
pentru formarea şi dezvoltarea armonioasă
a viitorilor specialişti, cu o calificare corespunzătoare, reprezentativă în domeniul
ştiinţei şi practicii economice, în general,
şi al economiei agroalimentare şi a
mediului, în mod special.
Obiectivele strategice ale Facultăţii EAM
vizează creşterea calităţii procesului didactic şi înnoirea ofertei educaţionale,
dezvoltarea parteneriatului cu studenţii,
consolidarea excelenţei în cercetarea
ştiinţifică şi inovare, dezvoltarea antreprenoriatului, consolidarea spiritului de
comunitate universitară şi stimularea lucrului în echipă, prin însuşirea unui stil de
management performant, proactiv, participativ şi transparent, în concordanţă cu
strategia ASE.
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Introducere — Grupul ţintă
Situaţia de ansamblu a studenţilor EAM înmatriculaţi în anul I

336

STUDENŢI
ÎNMATRICULAŢI

STUDENŢI
RESPONDENŢI

113

176

STUDENŢI ÎNSCRIŞI
ÎN GRUPUL ŢINTĂ*

La data de 31 ianuarie 2021*
Se pot face înscrieri şi în semestrul al doilea
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Sinteză

SINTEZĂ

Introducere

Scopul raportului
Identificarea gradului de adaptabilitate al studenţilor din anul I la
viața universitară, acordând o atenţie sporită problemelor și vulnerabilităților studenţilor, pentru a putea veni în sprijinul acestora.
Obiectivul general este prevenirea abandonului şi îmbunătățirea
ratei succesului universitar pentru studenții aflați în situații de risc.

Beneficiarii raportului
A. Grupul ţintă al proiectului, format din cei 113 studenţi ai Facultăţii EAM, anul I de studiu, 2020-2021.
B. Cadrele didactice — prin creşterea nivelului de conştientizare cu
privire la dificultăţile întâmpinate de studenţii Facultăţii EAM din
primul an. Cadrele didactice îşi pot adapta strategiile de predare în
concor-danţă cu nevoile studenţilor, exprimate în chestionar.

Rezultate aşteptate
Identificarea posibililor factori care ar putea sta la baza deciziei
studenţilor de a renunţa la programul de studii universitare.
Reducerea ratei de abandon universitar prin seria de activităţi
specifice derulate cu grupul ţintă; corelarea acestor activităţi
remediale şi de dezvoltare personală cu nevoile exprimate de către
studenţi în cadrul chestionarului.

RAPORT PRIVIND ADAPTABILITATEA STUDENŢILOR DE ANUL I LA MEDIUL UNIVERSITAR

6

STRUCTURA
GRUPULUI
ŢINTĂ
Acest capitol
are ca obiectiv analizarea
grupului ţintă din perspectiva celor 176 de
studenţi EAM respondenţi, înmatriculaţi în
anul I la ciclul licenţă. În funcţie de criteriile de
vulnerabilitate, grupul ţintă este abordat din
perspectiva criteriilor specifice ROSE, cât şi
din perspectiva criteriilor specifice EAM. În
cele din urmă, sunt explicate câteva tipologii de
studenţi în funcţie de toţi factorii de risc ROSE
şi cei ai Facultăţii EAM.
Din cei 176 de studenţi respondenţi, 118 dintre
aceştia (67,04%) se află în situaţii de risc
conform criteriilor ROSE. Celor 118 studenţi
vulnerabili din perspectiva adaptării la mediul
universitar se adaugă încă 10 studenţi
respondenţi care au confirmat că au un loc de
muncă full-time la momentul completării
chestionarului, motiv pentru care numărul de
respondenţi aflaţi în situaţii de risc atinge
totalul de 128 studenţi, adică 72,72% dintre
respondenţi — conform criteriilor ROSE şi
EAM. Majoritatea sunt din mediul rural şi au
fost admişi la EAM cu o medie mai mică sau
egală cu media 7 la examenul de bacalaureat.

Principalele probleme la
care trebuie să răspundă
proiectul implementat în
cadrul Facultăţii EAM, în
funcţie de grupul ţintă
În general, familiile au probleme în a
asigura resursele financiare necesare
pentru studiu. Acest impact este mai acut
în rândul studenților ce provin din
mediul rural. Datorită lipsei resurselor
financiare, studenții își caută un loc de
muncă încă din anul I de studii. Găsirea
unui loc de muncă pentru acoperirea
lipsurilor materiale îi determină, ulterior,
să renunțe la studii. Adaptarea dificilă la
specificul învățământului superior în
ceea ce privește ritmul de predare –
învățare și de gestionare a volumului
informațiilor este o altă problemă
influenţată, printre altele, şi de profilul
absolvit în cadrul studiilor liceale.
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Consideraţii în funcţie de criteriile
de vulnerabilitate ROSE
Studenţi admişi la EAM care provin
din mediul rural

Studenţi admişi la EAM cu o medie mai mică
sau egală cu media 7 la examenul de bacalaureat

Studenţi admişi la EAM care provin dintr-o
familie cu venituri mici

Studenţi admişi la EAM orfani sau care provin
din centre de plasament / instituţii simlare

Studenţi admişi la EAM care
suferă de dizabilităţi sau boli cronice

Studenţi admişi la EAM care
sunt de etnie romă

70 studenţi vulnerabili

40%

106 studenţi provin
din mediul urban

60%

59 studenţi vulnerabili

34%

117 studenţi cu media
mai mare decât nota 7

66%

29 studenţi vulnerabili

17%

147 studenţi fără
probleme financiare

83%

19 studenţi vulnerabili

11%

157 studenţi nu se
află în situaţie de risc

89%

2 studenţi vulnerabili

1,2%

174 studenţi nu se
află în situaţie de risc

98,8%

1 student vulnerabil

0,6%

175 studenţi nu se
află în stare risc

99,4%
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Consideraţii în funcţie de criteriile
de vulnerabilitate ROSE
40%

Studenţi care
provin din
mediul rural

12%

34%

17%
Studenţi care
provin dintr-o
familie cu
venituri mici

4%

Studenţi admişi la EAM
cu o medie mai mică
sau egală cu media 7
la examenul de bacalaureat

1,7%
11%

1,7%

Studenţi orfani
sau care provin din
centre de plasament
sau instituţii simlare

Studenţi
de etnie romă

15,4%
3,4%

40%

Studenţi care
provin din
mediul rural

Studenţi care suferă
de dizabilităţi sau
boli cronice

0,6%

1,2%

0,6%
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Consideraţii în funcţie de criteriile
de vulnerabilitate EAM
18,2%

6,9%

1,2%

şi care provin din
mediul rural

şi care sunt orfani sau provin
din centre de plasament sau
instituţii simlare

0%

STUDENŢI
CU LOC DE MUNCĂ
8,6%

4%

1,7%

1,7%

şi care au obţinut o medie
mai mică sau egală cu media 7
la examenul de balacureat

şi care sunt orfani sau provin
din centre de plasament sau
instituţii simlare

0%
şi care suferă de dizabilităţi
sau boli cronice

0%

şi care sunt orfani sau provin
din centre de plasament sau
instituţii simlare

0%
şi care suferă de dizabilităţi
sau boli cronice

0%
şi care sunt
de etnie romă

şi care provin din familii
cu venituri mici

şi care suferă de dizabilităţi
sau boli cronice

0%
şi care sunt de
etnie romă

şi care sunt de etnie
romă

Majoritatea studenţilor înmatriculaţi în anul I la Facultatea EAM şi care au un loc de muncă full-time sunt
cei care au obţinut o medie mai mică sau egală cu media 7 la examenul de balacureat. Majoritatea
lucrează în mediul urban şi provin din licee în care au studiat la profilul: real (9 studenţi), tehnic (8
studenţi), servicii (7 studenţi) şi uman (6 studenţi). Cei mai mulţi studenţi angajaţi (18,75%) fac parte din
grupa 1305. În topul aceluiaşi clasament se află grupele 1303, 1304 (15,62% fiecare) şi 1311 (12,50%).
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Reprezentativitatea grupului ţintă
în funcţie de profilul urmat în liceu
60

40

20

Majoritatea studenţilor înmatriculaţi în anul I
au urmat profilul real (32,95%), uman (25,00%)
sau servicii (20,45%). La nivelul acestor trei
tipologii, există 54 de studenţi (39,19%) aflaţi în
situaţii de risc din perspectiva mediului de
provenienţă (mediul rural) unde au absolvit
liceul. Analizând ponderea studenţilor care au
obţinut o medie mai mică sau egală cu media 7
la examenul de bacalaureat în raport cu
profilul absolvit în cadrul studiilor liceale, este
important de menţionat faptul că mai mult de
jumătate dintre studenţii care au absolvit
profilul tehnic sunt vulnerabili la integrarea în
mediul universitar, prin prisma necesităţii
recuperării cunoştinţelor în domeniul disciplinelor socio-economice. Situaţia este similară
în cazul celor trei respondenţi care au absolvit
profilul specific protecţiei mediului.
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Numărul de studenţi înmatriculaţi în anul I licenţă
în funcţie de profilul urmat în cadrul studiilor liceale
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Ponderea studenţilor care au obţinut o
medie mai mică sau egală cu media 7 la
examenul de bacalaureat în funcţie de
profilul absolvit în cadrul studiilor liceale
Real

27,59%

Uman

36,36%

Servicii

16,67%

Tehnic

55,56%

Teologic

75,00%

Protecţia mediului

100,00%

Artistic

0,00%

Sportiv

0,00%

RAPORT PRIVIND ADAPTABILITATEA STUDENŢILOR DE ANUL I LA MEDIUL UNIVERSITAR

12

Reprezentativitatea grupului ţintă
în funcţie de formaţia de studiu
Grupa 1311
4.5%

Grupa 1300
11.4%

Grupa 1310
8.5%

Grupa 1301
5.1%
Grupa 1302
4.5%

Grupa 1309
7.4%

Grupa 1303
9.1%
Grupa 1308
10.2%
Grupa 1304
8.5%

Grupa 1307
2.8%
Grupa 1306
11.4%

Grupa 1305
11.9%

Grupele 1305, 1306, 1308 şi 1310 sunt formate în proporţie de 50% de studenţi aflaţi în situaţie de risc, din
perspectiva mediului de provenienţă — mediul rural. Majoritatea studenţilor cu locuri de muncă full time
fac parte din grupele 1303, 1304, 1304 şi 1311. Grupa 1305 este formată din cei mai mulţi studenţi
respondenţi (11 din 21: 52,38%) care au obţinut o medie mai mică sau egală cu media 7 la examenul de
bacalaureat. Grupa 1310 este cea mai vulnerabilă din perspectiva studenţilor care fac parte din familii cu
venituri mici (7 din 15 studenţi respondenţi, ceea ce reprezintă 46,66%).
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Tipologii de studenţi în funcţie de
vulnerabilităţile acestora
53,97%

În funcţie de gen

Feminin

din total respodenţi

PARTICULARITĂŢILE TIPOLOGIEI

35%
54%
20%
4%

nu ştiu ce trebuie să înveţe pentru examenele din sesiune

întâmpină probleme constante privind conectivitatea la internet

se pregătesc foarte târziu pentru examenele din sesiune

consideră că interacţiunea cu profesorii a fost foarte slabă din cauza dificultăţilor
întâmpinate în mediul online

RECOMANDĂRI SPECIFICE TIPOLOGIEI
Participarea la activităţile remediale desfăşurate în cadrul proiectului
Parcurgerea din timp a resurselor educaţionale postate pe platformă de către profesori şi tutori
Participarea la activităţile de socializare desfăşurate în proiect. Dialogul constant cu profesorii
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Tipologii de studenţi în funcţie de
vulnerabilităţile acestora
46,03%

În funcţie de gen

Masculin

din total respodenţi

PARTICULARITĂŢILE TIPOLOGIEI

38%
69%
26%
6%

nu participă la activităţile didactice pentru că acestea nu prezintă interes
sau se suprapun, din perspectiva orarului, cu cele de la locul de muncă
consideră că efectele pandemiei COVID-19 pun în dificultate
procesul educaţional din cauza tranziţiei în mediul online
sunt de părere că lipsa echipamentului tehnic le limitează posibilităţile de
învăţare şi cercetare în mediul online
consideră că dificultăţile financiare din familie generează probleme semnificative,
cu referire la participarea la activităţile didactice

RECOMANDĂRI SPECIFICE TIPOLOGIEI
Implicarea în activităţile proiectului pentru a putea beneficia de Kit Student (conţine tabletă)
Identificarea celor mai bune intervale de conectare la activităţile didactice, indiferent de grupă
Participarea la activităţile de dezvoltare personală pentru a putea înţelege propriile nevoi
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ANALIZA NIVELULUI
DE INFORMARE CU
PRIVIRE LA
EXIGENŢELE
ACADEMICE

Cel de-al doilea capitol are ca obiectiv studierea
nivelului de informare cu privire la exigenţele
academice din perspectiva grupului ţintă analizat
anterior. Această parte a studiului este formată
din analiza raportului dintre aşteptările iniţiale
ale studenţilor şi primele impresii din anul I de
studii universitare de licenţă.

67%

Studenţi motivaţi de
dorinţa de cunoaştere

50%

26%

Studenţi motivaţi
extrinsec (locul de
muncă)

9%

Studenţi motivaţi
de validarea
socială

5%
21%

66%

14%

6%

Studenţi motivaţi
de apetitul pentru
cercetare

De asemenea, acest capitol include şi analiza
relaţiei dintre integrarea studenţilor în viaţa
academică în raport cu nivelul de informare al
acestora cu privire la exigenţele universitare.

Majoritatea studenţilor
îşi doresc finalizarea
studiilor de licenţă în
cadrul Facultăţii EAM
Studenţii respondenţi susţin că decizia de
a urma studiile universitare de licenţă în
domeniul economiei agroalimentare şi a
mediului le aparţine. Conform acestora,
nu au existat factori care să le influenţeze
decizia. Pentru 51,13% respondenţi, EAM a
fost prima opţiune la examenul de
admitere în ASE. Referitor la consultarea
planului de învăţământ: 68,75% dintre studenţii respondenţi susţin că l-au consultat
înainte de a lua decizia de a susţine examenul de admitere la EAM. Mai mult decât
atât: 63,06% dintre studenţii respondenţi
au confirmat că au consultat fişele de disciplină, dar acest lucru nu a influenţat în
mare măsură decizia de a susţine examenul de admitere la EAM. Aproape toţi
(97,72%) studenţii respondenţi intenţionează să finalizeze studiile de licenţă.
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Primele impresii din anul I de studii
universitare de licenţă
Percepţia studenţilor referitoare la dificultatea disciplinelor pe care le studiază în primul semestru al anului I,
în funcţie de competenţele obţinute pe parcursul celor 4 ani de liceu
Economia organizaţiilor
agroalimentare şi de mediu
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Aşteptările studenţilor EAM din anul I

Consideraţii privind disciplinele studiate în primul semestrul al anului I şi preferinţele studenţilor respondenţi pentru
alte discipline — Care este costul de oportunitate?

Contabilitatea reprezintă una dintre disciplinele pe care studenţii din anul I ar prefera să o studieze încă
din primul semestrul. În planul de învăţământ, aceasta disciplină este inclusă în cel de al doilea semestrul al
anului I de studiu. Management, marketing şi antreprenoriat sunt trei discipline pe care studenţii Facultăţii EAM le studiază în anul al II-lea, conform planului de învăţământ. Cu toate acestea, studenţii
respondenţi îşi doresc să studieze discipline menţionate anterior încă din primul an de studiu. În afară de
disciplinele deja incluse în planul de învăţământ, cei mai mulţi studenţi respondenţi consideră că pentru
formarea lor economică este nevoie de includerea următoarelor discipline în planul de învăţământ:
informatică, psihologie, doctrine economice, educaţie financiară, TAO şi altele, precum în World Cloud.

Word Cloud pe baza răspunsurilor primite la întrebarea deschisă referitoare la disciplinele dorite în anul I, semestrul I
În ceea ce priveşte adaptabilitatea studenţilor de anul I la mediul universitar, faptul că studenţii respondenţi
îşi doresc să studieze limba română în cadrul unui plan de învăţământ ce îşi propune formarea viitorilor
economişti sugerează faptul că tranziţia de la mediul liceal la cel universitar nu este înţeleasă pe deplin de
către studenţi. Deoarece aceştia au studiat limba română în fiecare an în cadrul ciclului liceal, studenţii simt
nevoia continuităţii, ignorând scopul programului de formare economică. Cu toate acestea, adaptabilitatea
studenţilor la mediul universitar este influenţată şi de familiaritatea cu disciplinele, motiv pentru care
programul de învăţământ nu poate conţine doar discipline obligatorii. Astfel, în Word Cloud există mai
multe limbi străine pe care studenţii îşi doresc să le studieze: limba spaniolă, limba japoneză, limba turcă,
limba germană — toate aceste discipline sunt facultative în cadrul programului de învăţământ.
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Analiza nivelului de înţelegere şi
asumare a exigenţelor academice
de către studenţii EAM din anul I
Conform criteriilor ROSE şi EAM, există 128 de studenţi înmatriculaţi în anul I care se află în situaţii de
risc. În acest context, este importantă analiza nivelului de înţelegere şi asumare a exigenţelor academice
în cazul acestui grup vulnerabil, mai ales în măsura în care adaptabilitatea acestor studenţi la mediul
universitar depinde de calitatea rezilienţei lor la factori ce îi dezavantajează în raport cu ceilalţi studenţi.
Cu scopul de a maximiza şansele de succes în ceea ce priveşte adaptabilitatea studenţilor vulnerabili în
mediul universitar, sunt necesare abordări diferite în funcţie de specificul fiecărei tipologii.

Cunosc
planul de
învăţământ*

Cunosc fişele
de disciplină*

Cunosc
cerinţele
academice*

Studenţi admişi la EAM
cu o medie mai mică sau
egală cu media 7 la
examenul de bacalaureat

34,37%

34,37%

32,03%

Studenţi care lucrează
în regim full-time

18,75%

17,96%

17,18%

Studenţi care consideră
că pandemia a afectat
profund negativ
procesul educaţional

35,15%

33,59%

40,62%

Studenţi care consideră că
formarea din liceu NU a
contribuit la adaptarea lor
în mediul universitar

21,87%

23,43%

20,31%

Studenţi care provin din
mediul rural şi care au optat
pentru Facultatea EAM ca fiind
prima opţiune la admitere

18,75%

19,53%

25,00%

*Ponderea studenţilor care cunosc planul de învăţământ / fişele de disciplină / cerinţele academice şi care îndeplinesc simultan
cerinţele incluse în liniile tabelului din totalul celor 128 de studenţi aflaţi în situaţii de risc, conform criteriilor ROSE şi EAM.

Există o pondere considerabilă a studenţilor aflaţi în situaţii de risc care susţin că cerinţele academice le
sunt cunoscute şi care consideră că pandemia a afectat profund negativ procesul educaţional, motiv
pentru care întâmpină dificultăţi în adaptarea la mediul universitar, mai ales în mediul online. De
asemenea, există 26 de studenţi care consideră că formarea din liceu nu a contribuit la adaptarea lor în
mediul universitar şi trebuie să depună efeort suplimentar în acest sens.
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Strategie de creştere a nivelului
de informare, înţelegere şi
asumare la exigenţele academice
în rândul studenţilor
STUDENŢII ÎNTÂMPINĂ
DIFICULTĂŢI CU PRIVIRE LA
INTEGRAREA ÎN
MEDIUL ACADEMIC

Este o problemă generată de lipsa de informaţii cu
privire la exigenţele academice şi înţelegerea acestora?

DA

63%

37%

Explicarea cerinţelor
academice cât mai clar în
cadrul activităţilor remediale
desfăşurate cu studenţii

NU

Identificarea celorlalte
cauze care au contribuit la
slaba integrare a studenţilor
în mediul universitar

NU
Soluţionarea problemelor
care au determinat slaba
integrare a studenţilor în
mediul universitar

Studenţii cunosc,
înţeleg şi îşi asumă
exigenţele academice?

DA
CREŞTEREA NIVELULUI DE INFORMARE,
ÎNŢELEGERE ŞI ASUMARE A EXIGENŢELOR
ACADEMICE ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR DE ANUL I
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IMPACTUL
PANDEMIEI COVID19 ASUPRA
STUDENŢILOR
EAM DIN ANUL I

Acest capitol cuprinde analiza impactului pandemiei
COVID-19 asupra defăşurării activităţilor didactice în
mediul online şi analiza viziunii studenţilor
înmatriculaţi în anul I asupra actului educaţional în
contextul pandemiei. De asemenea, capitolul include
şi o serie de propuneri în vederea ameliorării
impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra
procesului educaţional.

Numărul de studenţi respondenţi per apreciere

80

60

40

20

0

Impact negativ
minim

Impact negativ
maxim

Majoritatea studenţilor
îşi doresc întâlnirea cu
profesorii şi colegii în
sălile de curs şi seminar
Aproape
jumătate
dintre
studenţii
respondenţi consideră ca pandemia cu noul
coronavirus are un impact negativ profund
asupra activităţilor didactice, care s-au
desfăşurat exclusiv în mediul online în primul
semestrul al anului universitar 2020-2021.
Studenţii aflaţi în situaţii de risc consideră că
evoluţia pandemiei şi lipsa interacţiunii fizice
cu profesorii contribuie semnificativ la
îngreunarea procesului de adaptare la mediul
universitar. Dintre toţi studenţii respondenţi,
există o parte (17,04%) care anticipează că vor
întâmpina probleme în prima sesiune de
examene, din diferite motive (de ordin tehnic,
conectivitate la internet, pregătire insuficientă
şi altele). Cu toate acestea, participarea la
activităţile remediale din cadrul proiectului
asigură o rată de success mai mare în ceea ce
priveşte promovabilitatea studenţilor.
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Viziunea studenţilor asupra actului
educaţional în contextul pandemiei
Ce spun studenţii Facultăţii EAM din anul I?

„Nu cred că procesul de integrare este unul
eficient, deoarece stăm online şi nu putem avea
contact fizic din cauza pandemiei.”

„Consider că m-am integrat destul de ușor. Totuși
prefer ca facultatea să fie în mediul normal, fizic,
nu online.”

„Mi-ar face plăcere să ne putem întâlni fizic
măcar o dată la 2-3 săptămâni.”

„Aș vrea să particip la activităţi de grup mai des,
aş vrea să plantez copaci împreună cu colegii mei.”

„Ne dorim cursurile fizice, nu cursurile online.
Acestea îngreunează procesul de integrare.”
„M-ar ajuta să mă integrez mai uşor dacă
activităţile s-ar ţine faţă-n faţă. Dacă nu se poate,
să ne aduceţi macar hibrid.”

„Pentru a mă putea adapta în toatalitate vieţii
universitare, ar fi în principal nevoie de cursuri
suplimentare pentru microeconomie şi mai ales
pentru matematică. Am fost la un profil sportiv în
învăţământul liceal şi îmi este mai dificil să ţin
pasul cu materia.”

„Socializarea cu colegii în mod real şi nu virtual,
desfăşurarea cursurilor şi seminariilor în prezenţă
fizică şi nu online.”

„Profesorii ar trebui să explice un volum mai mic
de informaţie pentru a înţelege mult mai bine
informaţia predată.”

„Profesorii trebuie să înţeleagă că nu toţi studenţii
provin din licee unde s-a facut multă economie şi
multă matematică aplicată în economie. Cerinţele
sunt foarte mari, deşi este evident că cea mai mare
parte a studenţilor este depăşită de situaţie.”

„În prezent este foarte greu şi complicat cu
adaptarea online peste tot, deoarece sunt foarte
mulți factori care pot afecta o sesiune online: 2
secunde în care viteza internetului scade, se
întrerupe şi se pierde ideea respectivă; un vorbit
mai tare în familie.”

„Este o perioadă grea de adaptare în viaţa
studenţilor, având în vedere criza pandemică, însă
sper să gasesc o soluţie de adaptare a situaţiei.”
„Ne dorim o întâlnire fizică cu grupa şi tutorele.”
„Apreciez calitatea deosebită a profesorilor, care
fac eforturi pentru a ne transmite informaţiile din
cursuri şi ne fac să înţelegem cursurile.”

„Consider că ar fi trebuit ca cei de la anul I să facă
şcoală normal, măcar primul semestru, cât să se
adapteze fiecare, atât cu colegii, cât şi cu
profesorii. Iar cei din anul II si III să facă online,
deoarece se cunosc deja şi fac au format echipe.”
„Îmi doresc ca anii studenţiei să fie cei mai
frumoşi şi să învățăm fizic.”
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Ameliorarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra activităţilor didactice

Din perspectiva
socializării

Din perspectiva
actului didactic

Organizarea de întâlniri în afara celor
didactice (obligatorii) cu studenţii aceleiaşi
grupe pe Zoom sau pe alte platforme audiovideo similare (Google Meet etc.), stimulând
comunicarea între colegi.

Identificarea avantajelor rezultate din tranziţia în mediul online a procesului didactic şi
fructificarea acestora prin interacţiunea constantă cu cadrele didactice. Menţinerea contactului cu tutorii din cadrul proiectului, urmărirea progresului în plan universitar.

Din perspectiva
dezvoltării personale

Din perspectiva
orientării în carieră

Valorificarea oportunităţii de a beneficia de
activităţile menite să ajute studenţii să dezvolte stima de sine, să îi ajute să identifice şi
realizeze alegerile potrivite, concomitent cu
conştientizarea riscurilor abandonului universitar în plan personal şi social.

Înţelegerea noilor realităţi socio-economice
generate de pandemia cu noul coronavirus şi
participarea la activităţile desfăşurate în
mediul online de către experţii CCOC/DPPD,
cu scopul de a beneficia de suport în gestionarea propriului traseu educaţional
şi profesional în timp de criză.
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Concluzii şi propuneri
Studenţii de anul I înmatriculaţi la Facultatea EAM se simt descurajaţi de tranziţia în mediul
online determinată de pandemia COVID-19, în principal din cauza lipsei interacţiunii fizice cu
colegii şi cadrele didactice, fapt ce îngreunează procesul de adaptabilitate în mediul universitar.
Referitor la caracteristicile grupului ţintă în cadrul proiectului „Ecoul adaptabilităţii în mediul
universitar EAM-U", studenţii aflaţi în situaţii de risc întâmpină probleme adiţionale în
asimilarea cunoştinţelor economice. Cauzele sunt diverse: lipsa unei formări matematice şi
economice în cadrul studiilor liceale, probleme financiare şi adiacente (în cazul studenţilor care
lucrează full-time şi nu pot participa la activităţile didactice din acest motiv), probleme tehnice
şi de conectivitate la internet.
Principalele recomandări şi propuneri sunt următoarele:
1. Punerea în valoare a tranziţiei procesului educaţional în mediul online prin creşterea
interacţiunii cu cadrele didactice, atât pe parcursul activităţilor educaţionale obligatorii
(curs, seminar), cât şi în cadrul activităţilor remediale din cadrul proiectului.
2. Implicarea în activităţile derulate în cadrul proiectului, în special în cazul studenţilor aflaţi
în situaţii de risc (probleme financiare, lipsă echipamente tehnice), astfel încât aceşti
studenţi să poată beneficia de Kit Student.
3. Parcurgerea din timp a resurselor educaţionale postate pe platformă de către profesori şi
tutori, astfel încât studenţii să îşi maximizeze şansele de promovabilitate. În cele din urmă,
aceştia se vor integra mai uşor şi se vor adapta cu succes la mediul universitar.
4. Pentru a creşte nivelul de interacţiune între colegi, studenţii pot organiza întâlniri în afara
celor obligatorii, incluse în orarul acestora. Astfel, studenţii din aceeaşi grupă se pot
organiza şi conecta pe platforme specifice pentru a se cunoaşte mai bine, pentru a se ajuta şi
coopera, mai ales în ceea ce priveşte rezolvarea temelor şi proiectelor de echipă.
5. Fructificarea oportunităţii de a participa la activităţile de dezvoltare personală derulate în
cadrul proiectului, activităţi ce sunt menite să îi ajute pe studenţii parte a grupului ţintă să
identifice şi realizeze alegerile potrivite, concomitent cu conştientizarea riscurilor
abandonului universitar în plan personal şi social. Mai mult decât atât, studenţii aflaţi în
situaţii de risc pot participa la activităţile organizate de către experţii CCOC / DPPD, cu
obiectivul de a beneficia de suport în ceea ce priveşte orientarea în carieră, managementul
propriului traseu — nu doar profesional, ci şi educaţional.
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