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Dacă sunteți studenți în anul I la Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-
Bolyai, puteți beneficia de facilitățile Programului ROSE, O șansă pentru viitor! Program de 

încurajare a studenților de la Facultatea de Istorie și Filosofie în vederea creșterii 
promovabilității, care se desfășoară pe parcursul anului universitar 2020-2021. 

Beneficii 

 Acces la informația necesară pentru 
continuarea și finalizarea cu succes a 
specializării pentru care ați optat. 

 Consultații, îndrumare și sprijin la 
următoarele discipline: Introducere în istoria 
veche universală, Istoria veche a României, 
Introducere în istoria medie universală și 
Istoria medie a României, Istoriografie 
universală și Istoriografie românească 
(online). 

 Strategii de învățare, managementul timpului. 
 Efectuarea unui stagiu de 14 zile în Cluj-

Napoca, cu asigurarea gratuității pentru cazarea 
în căminele studențești (programarea se va face 
în funcție de evoluția situației epidemiologice). 

 Vizite de studii la Alba Iulia și Turda cu 
gratuitate la transport și masă. 

 Un kit al studentului: tricou, cană, stick USB, 
tabletă. 

Programul se adresează tuturor studenților 
din anul I, cu prioritate celor care se 
încadrează în una sau mai multe din 

categoriile de mai jos: 

 
 Familii cu venituri mici; 
 Domiciliul în mediul rural; 
 Persoană cu dizabilități sau boli cronice; 
 Orfan de unul sau ambii părinți; 
 Centre de plasament, orfelinate, alte 

instituții similare; 
 Media la bacalaureat mai mică sau egală 

cu 7; 
 Etnie romă; 
 Familie monoparentală; 
 Cel puțin unul dintre părinți plecat la 

muncă în străintătate; 
 Înscris la două facultăți. 

 

 

Vă invităm să vă înscrieți până în data de 01 noiembrie 2020, printr-un e-mail cu 
documentele de mai jos la adresa: rose.hiphi@ubbcluj.ro, unde puteți obține și informații 

suplimentare. 

Documente necesare: formularul de înregistrare în grupul țintă, copia cărții de identitate 
și documente care justifică apartenența la una din categoriile menționate mai sus, după 

caz: diplomă de bacalaureat (copie), declarații pe proprie răspundere. 

 


