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Regulament program de pregătire student - elev 

Primii pași spre UPB: Un student te îndrumă! 

 

I. Organizatori: 

Universitatea POLITEHNICA din București, având sediul în Splaiul Independenței nr. 313, 

Sector 6, București, prin: 

● Biroul Centrul de Cultură, Voluntariat, Sport și Activități Recreative 

● Biroul Activități cu Elevii 

● Biroul Relații cu Liceele 

● Biroul Gestionare Elevi 

II. Scurtă descriere:  

Scopul Centrului de Cultură, Voluntariat, Sport și Activități Recreative este de a susține 

dezvoltarea voluntariatului studențesc prin organizarea și desfășurarea de activități în 

beneficiul și cu sprijinul studenților, în vederea dezvoltării personale, profesionale și sociale a 

acestora. 

Scopul Biroului Activități cu Elevii este de a atrage elevii spre învățământul universitar tehnic 

prin utilizarea promovării active a filosofiei succesului și excelenței. 

Biroul Relații cu Liceele are ca scop stabilirea și menținerea relațiilor parteneriale cu instituții 

de învățământ preuniversitar în vederea organizării și derulării de activități cu elevii. 

Biroul Gestionare Elevi are ca scop construirea, actualizarea și gestionarea bazei de date cu 

elevi și menținerea comunicării cu aceștia, implicit transmiterea informațiilor actualizate 
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privind oferta educațională și evenimentele destinate acestora (conferințe, concursuri, târguri 

educaționale, workshop-uri, dezbateri etc.). 

Cele patru birouri din cadrul Universității POLITEHNICA din București își propun să 

încurajeze crearea și consolidarea legăturilor dintre studenți și elevi, prin organizarea unui 

program de sprijinire a elevilor. Astfel, se vor desfășura întâlniri de pregătire unu-la-unu 

(student - elev) pentru următoarele materii: Matematică (Algebră și Elemente de Analiză 

Matematică, Geometrie - Trigonometrie), Fizică, Chimie (Organică, Anorganică), Economie 

și Informatică. 

Programul de pregătire student - elev Primii pași spre UPB: Un student te îndrumă! 

presupune pregătirea elevilor de liceu de către studenții UPB în vederea promovării examenului 

de admitere.  

Fiecărui student îi va fi alocat un singur elev pe durata pregătirii, având ca și criteriu de formare 

a grupelor de participanți materia pentru care aceștia optează prin formularul de înscriere 

(Matematică - Algebră și Elemente de Analiză Matematică, Matematică - Trigonometrie și 

Geometrie, Fizică, Informatică, Chimie Organică, Chimie Anorganică, Economie).  

Participarea la programul de pregătire student - elev nu garantează admiterea la una dintre 

facultățile din UPB. Elevii au datoria de a aprofunda materiile pentru examenul de admitere și 

suplimentar acestui program. 

III.  Calendarul activităților: 

● 27 ianuarie 2021 – 25 iunie 2021: Perioada de înscriere a participanților 

(studenți/elevi) 

● 22 februarie 2021 - 28 mai 2021: Primirea materialelor didactice suport, atât în format 

fizic (culegeri matematică și fizică), cât și electronic (chimie organică și anorganică, 

economie, informatică) 

● 1 martie 2021 – 25 iunie 2021: Desfășurarea programului de pregătire 
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IV. Modul de desfășurare a activităților: 

Înscrierea participanților se va realiza în baza completării formularelor online disponibile pe 

pagina web a universității: www.upb.ro.  

Astfel, începând cu data de 27 ianuarie 2021, studenții din cadrul Universității POLITEHNICA 

din București și elevii din clasele a IX-a - a XII-a înmatriculați în anul școlar 2020 - 2021 se 

pot înscrie la programul de pregătire student - elev Primii pași spre UPB: Un student te 

îndrumă!. Atât studenții, cât și elevii au posibilitatea de a se înscrie pe tot parcursul desfășurării 

programului (până la data de 25 iunie 2021). 

Programul de pregătire student - elev se va desfășura în perioada 1 martie 2021 - 25 iunie 2021. 

Întâlnirile online se vor organiza pentru următoarele materii: Matematică (Algebră și Elemente 

de Analiză Matematică, Geometrie - Trigonometrie), Fizică, Chimie (Organică, Anorganică), 

Economie și Informatică cu mențiunea că atât studentul, cât și elevul pot opta pentru o singură 

materie la care să ofere/primească îndrumare. 

Activitatea se va desfășura exclusiv online, alegerea platformei de desfășurarea a activității pe 

durata programului de pregătire fiind stabilită de comun acord între părțile implicate (student - 

elev). Se recomandă stabilirea și organizarea unei întâlniri de pregătire student - elev pe 

săptămână.  

Studenții vor primi ca material didactic suport un set de culegeri (matematică și fizică). Aceștia 

au posibilitatea de a le ridica începând cu data de 22 februarie 2021, din Biblioteca Centrală 

UPB, Corp A, etaj 3, camera 3.03 (Splaiul Independenței nr. 313, Sector 6, București). În ceea 

ce privește celelalte materii, participanților studenți le vor fi puse la dispoziție materiale 

didactice suport în format electronic, menite să le faciliteze activitatea de îndrumare. 

În funcție de materia pentru care participanții optează prin formularul de înscriere (Matematică 

- Algebră și Elemente de Analiză Matematică, Matematică - Trigonometrie și Geometrie, 
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Fizică, Informatică, Chimie Organică, Chimie Anorganică, Economie), se vor forma grupele 

de pregătire unu-la-unu (student - elev). Participanților le vor fi comunicate prin e-mail datele 

de contact ale partenerului de pregătire. 

Participanții studenți și elevi pot solicita schimbarea partenerului de studiu/renunțarea la 

programul de pregătire, prin intermediul unei solicitări scrise și transmise prin e-mail, la 

adresele precizate la Capitolul VII. Date de contact. 

 

V.  Drepturi și obligații:  

A. Drepturile și obligațiile organizatorilor sunt următoarele: 

a) de a exclude din programul de pregătire orice participant (elev sau student) care încalcă 

prezentul regulament; 

b) de a nu discrimina participanții (elevi sau studenți) în funcție de naționalitate, etnie, regiune 

de proveniență, sex, religie etc.; 

c) de a pune la dispoziția participanților studenți materiale didactice suport: culegeri de 

matematică și de fizică (format tipărit) și materiale online (format .pdf) de pregătire pentru 

materiile informatică, chimie (organică și anorganică), economie; 

d) de a forma grupele de pregătire unu-la-unu (student - elev) și de a pune la dispoziția 

participanților datele de contact ale partenerului de pregătire, în vederea stabilirii 

programului de lucru; 

e) de a verifica buna desfășurare a programului de pregătire prin aplicarea lunară a unor 

instrumente de monitorizare - formulare de feedback, aplicabile atât studenților, cât și 

elevilor participanți; 

f) de a permite, după cel puțin două săptămâni (2 întâlniri) de la începutul programului de 

pregătire student - elev, schimbarea partenerului de studiu (elev sau student), în cazul în 

care unul dintre aceștia solicită în mod argumentat modificarea; 
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g) de a solicita participanților la programul de pregătire student - elev datele, intervalul orar 

și link-urile de accesare a platformelor online folosite pentru organizarea întâlnirilor de 

pregătire unu-la-unu. 

 

B. Drepturile și obligațiile participanților sunt următoarele: 

a) de a respecta prevederile prezentului regulament; 

b) de a nu discrimina organizatorii și participanții (elevi sau studenți) în funcție de 

naționalitate, etnie, regiune de proveniență, sex, religie etc.; 

c) de a primi materiale didactice suport, atât în format fizic (culegeri de matematică și de 

fizică) - prin ridicare personală din Clădirea Bibliotecii Universitare UPB, Corp A, etaj 3, 

camera 3.03, cât și în format electronic (materiale suport pentru materiile informatică, 

chimie organică și anorganică, economie) - prin transmiterea acestora la adresa de e-mail 

furnizată prin completarea formularului de înscriere; 

d) de a folosi materialele didactice suport primite în scopul pregătirii elevilor la materia 

selectată prin formular; 

e) de a stabili, de comun acord, datele, intervalul orar și platforma online pentru organizarea 

întâlnirilor de pregătire unu-la-unu; 

f) de a stabili și organiza întâlniri săptămânale de pregătire unu-la-unu (student-elev); 

g) de a completa formularele de feedback lunare - instrumentele de monitorizare transmise de 

către organizatori; 

h) de a semnala organizatorilor orice situație care poate interveni în programul de pregătire 

student - elev; 

i) de a formula și argumenta în scris, precum și de a transmite prin e-mail orice solicitare de 

modificare a partenerului de studiu, doar după cel puțin două săptămâni (2 întâlniri) de la 

începutul programului de pregătire student - elev; 

j) de a formula și argumenta în scris, precum și de a transmite prin e-mail orice solicitare de 

renunțare la programul de pregătire student - elev; 
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k) de a-și asuma responsabilitatea pentru orice tip de acțiune întreprinsă în cadrul întâlnirilor 

de pregătire student - elev. 

VI. Dispoziții finale: 

Programul de pregătire student - elev este unul VOLUNTAR și GRATUIT (nu presupune 

costuri de participare). 

Organizatorii se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu 

caracter personal, stocate pe durata programului1. 

 

VII. Date de contact:  

Mai multe informații privind programul de pregătire pot fi solicitate prin e-mail, la adresele 

acces@upb.ro, relatii.licee@upb.ro, gestionareelevi@upb.ro (pentru participanții elevi) sau 

ccvsar@upb.ro (pentru participanții studenți). 

 

 

 
1 Universitatea POLITEHNICA din București este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 
3291. 


