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Sibiu, 8 octombrie 2018
Start studenție la Facultatea de Științe Socio-Umane
Săptămâna de Orientare – Un program dedicat bobocilor
Facultatea de Științe Socio-Umane a organizat în perioada 1-5 octombrie cea de-a treia ediție a
Săptămânii de Orientare, un program dedicat studenților din anul I. Sub deviza „Fiecare drum
începe cu primul pas”, peste 400 de „boboci” au participat la o serie de activități concepute de
organizatori pentru a facilita adaptarea tinerilor la mediul universitar și la viața de student în Sibiu.
În Săptămâna de Orientare, studenții au avut ocazia să participe și la un concurs de fotografie cu
tema „La centenar, student la socio-umane”.
La Săptămâna de Orientare au participat studenții de la toate specializările Facultății de Științe
Socio-Umane: Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, Științe Politice, Relații Internaționale și
Studii Europene, Studii de Securitate, Sociologie, Asistență Socială, Resurse Umane, Psihologie,
Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.
Programul Săptămânii de Orientare din acest an a inclus:
-

Prezenarea programului de mobilități Erasmus desfășurat în cadrul universității;
Un dialog despre implicare și oportunități de voluntariat în cadrul Facultății de Științe SocioUmane și în comunitatea sibiană cu reprezentanți ai Centrului Consultare și Orientare în
Carieră – ULBS, ai asociațiilor studențești și ai ONG-urilor din Sibiu;
Informare preventivă pentru gestionarea situațiilor de urgență cu sprijinul reprezentanților
Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Cpt. Dumitru Croitoru”, Sibiu;
Dialog pe tema consumului de droguri cu invitați ai Centrului de Prevenire, Consiliere și
Evaluare Antidrog Sibiu;
Dialog pe tema - Traficul de persoane și implicațiile acestuia cu reprezentanți ai Agenției
Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Alba Iulia;
Tur ghidat al Sibiului;
Vizionarea unui film documentar la Studioul Astra Film;
Atelier de inteligență emoțională - “Pașaport pentru succes”

Săptămâna de Orientare este un program dezvoltat și implementat în cadrul Facultății de Științe
Socio-Umane din Sibiu, cu susținerea unei rețele de parteneri locali și naționali din sectorul public
și privat.
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Evenimentul Săptămâna de Orientare continuă angajamentul pe termen lung pe care Facultatea de
Științe Socio-Umane și l-a asumat față de tineri, față de comunitatea locală și față de societate în
general. “Săptămâna de Orientare este deja un program cu tradiție în Facultatea de Științe SocioUmane și ne bucurăm că am reușit să dezvoltăm acest program în ultimii trei ani și să le oferim
studenților din anul I o experiență frumoasă, dar și foarte utilă la început de facultate. Știm că
tranziția la viața de student vine cu diverse provocări pentru tineri și ne dorim să îi sprijinim cu tot
ce putem la acest nou început de drum. Rolul nostru este de a pregăti liderii viitorului și de aceea
am inclus în Săptămâna de Orientare o varietate de activități, atât cu scopul de conștientizare a
diverselor provocări sociale, cât și workshop-uri de dezvoltare personală care să îi ajute pe tineri să
își dezvolte abilități cheie, esențiale în piața muncii”, a declarat lect. univ. dr. Bogdan Gheorghiță,
prodecan al Facultății de Științe Socio-Umane.
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