
 
 
 

 

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor din cadrul USAMV 

Cluj-Napoca organizează  

Școala de vară „Ştiinţa Alimentului” FANFOOD 
 

În cadrul Facultăţii Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor se va desfășura, în perioada 30 

august – 12 septembrie 2021, Școala de vară „Ştiinţa Alimentului”, finanțată de Banca 

Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare prin Proiectul privind Învățământul 

Secundar (ROSE), ce are ca scop reducerea gradului de abandon școlar și creșterea 

accesului la învățământul terțiar prin cursuri și activități destinate elevilor de liceu, cu 

precădere celor dezavantajați social. 

Programul punte  va avea o durată de 14 zile şi se adresează elevilor din clasele X-XI 
proveniţi din lista liceelor eligibile din cadrul proiectului ROSE 
(https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20liceelor%20eligibile.pdf) și  să 
îndeplinească cel puțin una dintre următoarele cerințe: 

o provin din familii cu venituri mici; 
o sunt izolați social (romi sau alte naționalități); 
o trăiesc în zone rurale sau în care nu există şcoli în apropiere; 
o au unul sau ambii părinţi care lucrează în străinătate; 
o orfani sau proveniți din centre de plasament; 
o au cerințe educaționale speciale. 

 
Ȋn cadrul şcolii de vară elevii vor participa la o experienţă virtuală inedită prin care vor 
explora obiectivele culturale ale celui mai important centru universitar din Transilvania, 
se vor familiariza cu viaţa de student, vor participa la cursuri interactive, la seminarii de 
consiliere profesională şi de orientare în carieră, antreprenoriat şi la numeroase 
activităţi recreative.  Toate activitățile propuse se vor derula sub coordonarea unor 
cadre didactice, tutori de excepţie şi studenţi  ai Facultății de ştiinţa şi Tehnologia 
Alimentelor.  
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Dosarul de înscriere va cuprinde: 
1. formular de înscriere; 
2. acord scris al părintelui / tutorelui legal și copia după cartea de identitate a acestuia; 
3. copie după cartea de identitate a elevului care aplică. 
 
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la: laurastan@usamvcluj.ro; 

zorita.diaconeasa@usamvcluj.ro;  decanat.sta@usamvcluj.ro 

Director proiect: 
Conf. Dr. Laura Stan 
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