Anexa 5 - Formulare pentru achiziţia de servicii de consultanţă

Anexa 5.1 - Termeni de referinţă
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru universități – SGCU-SS
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Titlul subproiectului: O șansă pentru mine, o șansă pentru justiție!(PerformJust)
Acord de grant nr. 345/SGU/SS/III
Termeni de referinţă pentru servicii de consultanţă –
CONSULTANȚI INDIVIDUALI – TUTORI (STUDENȚI)

1. Context
Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală
de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea
Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 757/12.10.2015), și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este
implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanțare Externă.
Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul
terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ universitar în instituțiile finanțate în
cadrul proiectului.
În baza Acordului de Grant nr. 345/SGU/SS/III, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi a accesat în cadrul Schemei de granturi pentru universităţi – Sprijin studenți (SGCU – PV)
un grant în valoare de 709.815 lei pentru implementarea subproiectului O șansă pentru mine, o șansă pentru
justiție! (PerformJust) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru servicii consultanță – 8
consultanți individuali/an:
2. Obiectiv
Obiectivul acestor servicii de consultanță este reprezentat de asigurarea de către consultanți a suportului
necesar pentru derularea activităților remediale, de îndrumare și sprijin, culturale, sportive, vizitelor de
studii în instituții relevante pentru domeniile specifice proiectului, tutorat și îndrumarea studenților
beneficiari din anul 1 de licență care fac parte din grupul țintă al sub-proiectului. .
În cadrul cursurilor, seminarelor și atelierelor de lucru (inclusiv cele online), consultanții vor îndruma
studenții din grupul țintă pentru realizarea de activități în echipă și vor facilita lucrul în echipă și îi vor
asista/îndruma în realizarea activităților aplicative și proiectelor la diverse discipline de studiu.
Consultanții vor însoți studenții din grupul țintă în vizitele de studiu și îi vor îndruma pentru pe parcursul
vizitelor pentru a facilita înțelegerea de către aceștia a provocărilor și oportunităților profesionale specifice
domeniului drept.
Pe tot parcursul activităților, consultanții vor sprijini studenții din anul 1 de licență din grupul țintă pentru
a se adapta la noul statut de student și la provocările specifice anului univ. 2020-2021.
Consultanții vor fi implicați în realizarea de activități recreative şi culturale prin intermediul cărora se vor
stabili mai uşor legături între consultanți și studenți, dar și între studenții din grupul țintă și vor facilita
integrarea acestora din urmă în comunitatea academică UAIC și în și viața socială și culturală a Iaşiului
universitar.
3. Scopul serviciilor
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, consultanţii individuali (8 tutori studenți) vor realiza
următoarele activităţi:

-

-

asigurarea supravegherii şi îndrumării studenților pe toată perioada de derulare a activităţilor subproiectului în anul universitar 2020-2021;
însoţirea grupului de studenți spre locurile de desfășurare a activităţilor sub-proiectului;
participare la organizarea şi derularea campaniilor de conştientizare a sub-proiectului
realizarea de activități de îndrumare și sprijin pentru studenții aflați în risc de abandon (tutorat)
organizarea workshop-urilor pe diverse teme de dezvoltare personală etc
organizarea de evenimente orientate cât mai mult pe nevoile studenților
programe de practică pentru studenți și tineri juriști .
împărtăşirea experienţei lor de student, oferind consiliere referitoare la metode de învăţare,
comportament faţă de profesori, gestionare a timpului, mai ales în timpul sesiunilor de examene,
aplicare pentru burse Erasmus sau pentru alte posibilităţi de obţinere a unor stagii de practică sau studiu
în ţară sau străinătate etc;
derularea de activităţi specifice cu studenții în vederea dezvoltării unor aptitudini referitoare la
comunicare academică scrisă sau verbală, susţinerea de prezentări, lucru în echipă etc.;
oferirea de sfaturi studenților cu privire la modalităţi creative şi frumoase de petrecere a timpului liber
ca student în Iaşi;
animarea timpul petrecut cu alumni în vederea simulării unei atmosfere de studenţie;
împărtăşirea de cunoştinţe şi experienţe proprii referitoare la însemnătatea istorico-culturală a oraşului
Iaşi.

4. Livrabile
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele livrabile:
 Un raport de realizare a activităţilor (descriptiv), elaborat de către consultantul individual, privind toate
activităţile pe care le-a realizat pe perioada exercitării contractului de consultanţă;
 Liste de prezenţă zilnice pentru toate zilele de prestare a activităţilor în cadrul sub-proiectului.
5. Cerințe privind calificarea Consultanților
În baza experienței în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în considerare
principiul economiei și eficienței şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai ridicat, astfel încât
Beneficiarul să fie capabil să finalizeze sub-proiectul finanțat în cadrul schemei de granturi pentru
universităţi – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV), conform procedurilor descrise în Manualul de
Granturi şi termenelor din Acordul de Grant semnat cu MEN-UMPFE.
Competenţele minime solicitate din partea Consultantului – TUTORE (STUDENT) sunt următoarele:
 student înmatriculat la licență (cel puțin anul 2)/master/doctorat Facultatea de Drept, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, având calitatea de student în anul universitar 2020-2021, dovedită prin
adeverință de student eliberată de Secretariatul Facultății;
 student integralist, cu situație academică bună, dovedită prin copie situație școlară sau adeverință de
student eliberată de Secretariatul Facultății care confirmă calitatea de student integralist și media în anul
universitar anterior1;
 deținerea de echipament TIC și conexiune internet.
Va constitui un avantaj îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele criterii2:
 Calificări şi abilităţi specifice
- implicarea în proiecte educaționale și/sau activităţi specifice pentru prevenirea abandonului
școlar/universitar sau îmbunătățirea tranziției de la liceu la facultate, ca participant în grupul
țintă sau în altă calitate (consultant, grup țintă, membr în echipa de sub-proiect, voluntar etc.);
 Experiență
- Experienţă în activități de tutoriat și îndrumare a colegilor sau altor studenți, în special a celor
aflați în diverse situații de risc;
- Experiență în activităţi extraşcolare/extracurriculare sau în acţiuni de voluntariat în cadrul
Facultăţii sau Universităţii sau în cadrul asociațiilor de studenți
În situație de baraj, departajarea se va face pe baza situației școlare din semestrele precedente (dovedită prin copie
după situația școlară din semestrul precedent celui în care se desfășoară activitatea prestată)
2
Se vor atașa documente care să ateste îndeplinirea criteriului/criteriilor
1

6. Alți termeni relevanți
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor:
Activitatea se va derula în perioada noiembrie 2020-iunie 2021
Locuri de derulare a activităților:
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 On-line (platforma Microsoft Teams).
Raportare.
 Un raport de realizare a activităţilor (descriptiv) în care fiecare consultant detaliază activităţile la a căror
realizare a contribuit pe toată perioada de angajare.
 Liste de prezenţă pe zile/activități a studenților din GT .
Facilităţi oferite de Beneficiar.
 Acces la spaţiu/birou dotat cu calculator, în cazul în care un consultant individual – student are de
realizat o sarcină care presupune muncă de birou;
 Acces la documente ale proiectului în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea unor sarcini de
către consultantul individual;
 Acces la consumabilele achiziţionate prin proiect în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea
unor sarcini pentru realizarea activităţilor de către consultantul individual;
Confidențialitate. Consultantul nu trebuie sa comunice niciunei persoane sau entități vreo informație
confidențială obținută pe parcursul realizării serviciilor propuse.
Drepturi de proprietate intelectuală. Toate documentele elaborate sau pregătite de către Consultant
pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și vor deveni și rămâne
proprietatea absolută a Beneficiarului. Consultantul va transmite toată această documentație către
Beneficiar până la termenul final stabilit prin Contract sau până la expirarea acestuia.

