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Programul punte  (summer bridge programs) va avea o durată de 14 zile şi se adresează elevilor absolvenţi ai 
clasei a XI-a proveniţi din lista liceelor eligibile din cadrul proiectului ROSE.

În cadrul şcolii de vară, elevii vor participa la o experienţă 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 activităţile propuse se vor derula sub coordonarea unor cadre didactice, tutori de 
excepţie şi studenţi ai Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii din Cluj-Napoca.

Creşterea nivelului motivaţional al elevilor dezavantajaţi social,
în vederea finalizării liceului, promovării bacalaureatului şi
orientării şcolare în învăţământul universitar.SCOPUL

PROIECTULUI

PROVIS
2021

PROVIS
2021

Unde?

USAMV Cluj-Napoca
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Participarea elevilor la cursuri şi ateliere de lucru în domeniile
Zootehnie şi Biotehnologii
 Activitatea este menită să ofere elevilor de liceu o experienţă universitară timpurie. Tematica cursurilor şi atelierelor
practice este special aleasă de cadre didactice universitare astfel încât elevii să poată să îşi formeze o idee cât mai
relevantă despre specificul fiecărui domeniu. În acest fel, pe lângă încurajarea continuării studiilor la nivel terţiar, ca
obiectiv secundar ne propunem şi reducerea în următorii ani a ratei abandonului şcolar din primul an de studiu ca
urmare a creşterii gradului de informare a elevilor cu privire la particularităţile domeniilor regăsite în oferta universitară.
Responsabili de implementarea acestor activităţi sunt formatorii (cadrele didactice universitare), trainerii şi tutorii
grupurilor de elevi.
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ACTIVITĂȚI PREVĂZUTE ÎN CADRUL ȘCOLII DE VARĂ

CURSURI

Elevii vor avea ocazia să înţeleagă 
abilitatea inginerului zootehnist, a 
fermierului  care constă în a 
descifra semnele timpurii ale 
disconfortului, a îndepărta sau 
corija deficienţele  pe care 
animalele le resimt  prin analizarea 
parametrilor de microclimat 
(aparate de analizat parametrii 
fizici, chimici ai aerului). 

NECUVÂNTATOARELE
ȘI OMENIREA

Elevii vor avea ocazia să identifice 
abilităţile antreprenoriale în 
vederea iniţierii şi dezvoltării unei 
afaceri în sectorul zootehnic, în 
condiţiile pieţei unice europene şi a 
unui mediu economic concurenţial 
în schimbare.

ANTREPRENORIAT
ÎN ZOOTEHNIE

Elevii vor avea ocazia să 
conştientizeze faptul că apa, prin 
calităţile sale, poate 
reprezenta, un prieten sau un 
duşman al producţiilor şi 
sănătăţii animalelor prin 
explicarea şi efectuarea unor 
analize de laborator.

 APA – ESENȚA VIEȚII

Elevii vor primi informaţii cu 
privire la conceptele specifice 
eticii academice, o problematică 
deosebit de delicată, dar 
esenţială, pentru cei ce îşi doresc 
să urmeze o pregătire 
universitară, aceasta fiind o 
disciplină obligatorie, prin 
legislaţia naţională, la studiile de 
licenţă, masterat şi doctorat.

ETICĂ ȘI INTEGRITATE
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT



ATELIERE DE LUCRU

ANALIZA
PROBELOR
BIOLOGICE

INFORMARE DESPRE
ÎNVĂŢAREA EFICIENTĂ,
CARIERĂ ÎN ZOOTEHNIE

ȘI BIOTEHNOLOGII,
ALEGEREA

RUTEI OPTIME

AUTENTIFICAREA
ȘI METODE

DE IDENTIFICARE
A FALSIFICĂRILOR

PENTRU LAPTE,
PRODUSE LACTATE

ȘI CAFEA

CE VREAU SĂ FIU
CÂND O SĂ

CRESC MARE

Determinarea conţinutului în apă şi substanţa uscată, 
determinarea conţinutului în proteină, grăsime, substanţe 
minerale şi celuloză în cazul plantelor. Determinarea 
acidităţii mediilor apoase prin metoda automatizată şi 
aplicaţiile acestei tehnici în nutriţie. Lucrarea va avea o 
durată de două ore şi va fi condusă de un cadru didactic 
titular al disciplinei de Nutriţia şi alimentaţia animalelor.

Luarea notiţelor, sisteme de predare, ascultarea activă, 
moduri de învăţare. Elevii vor cunoaşte ce presupune o 
carieră în zootehnie şi biotehnologii. Atelierul va avea o 
durată de două ore şi va fi condus de tutori (cadre didactice 
titulare ale FZB).

Determinări cu privire la falsificarea laptelui prin adaos 
de apă, lapte degresat, clorură de sodiu, substanţe 
amidonoase, azotaţi, uree. Determinări cu privire la 
falsificarea smântânii cu adaos de făină de grâu, albuş de 
ou, gelatină, lapte bătut. Autentificarea originii botanice a 
cafelei. Identificarea prezenţei surogatelor din cafea. 
Identificarea prezenţei boabelor de mazăre prăjite şi 
măcinate în cafea. Lucrarea va avea o durată de două ore 
şi va fi condusă de un cadru didactic titular al disciplinei 
de Siguranţa şi securitatea alimentelor.

Vizite de studiu la unităţi partenere din mediul economic,
unităţi de producţie şi ferme zootehnice.

Atelier organizat cu absolvenţi practicieni ai FZB, 
reprezentanţi ai companiilor care caută specialişti, traineri 
din partea grupurilor de acţiune locală, fermieri beneficiari 
ai unor investiţii rurale din fonduri europene: scopul 
acestei activităţi este proiectarea unei viziuni după 
absolvire. Greutăţile pe care le întâmpină absolvenţii şi 
companiile care caută specialişti.

INSECTE UTILE
ÎN

BIODIVERSITATE

INIŢIERE ÎN METODE
DE VERIFICARE A

CALITĂŢII ALIMENTELOR
-  MIEREA UN ALIMENT

COMPLEX –

 Tainele albinelelor melifere şi fluturilor de mătase vor 
constitui actorii principali din categoria insectelor utile cu 
rol în biodiversitate şi conservarea acesteia. Vor fi 
identificate în cadrul unui stup de observaţie principalele 
caste care compun familia de albine, limbajul membrilor 
coloniei şi sursele de hrană. Elevii vor recolta glomerule de 
polen din colectoarele de polen pentru a identifica la 
microscop flora de provenienţă. Lucrarea va avea o durată 
de două ore şi va fi condusă de un cadru didactic titular de la 
disciplina Apicultură.

Determinarea conţinutului de apă şi a conductivităţii 
e l e c t r i c e  l a  d i f e r i t e  p r o b e  d e  m i e r e ,  a n a l i z a 
melisopalionologică a mierii  folosind o metodă 
microscopică. Determinarea indicelui diastazic şi 
hidroximetilfurfuralul din miere. Lucrarea va avea o durată 
de două ore şi va fi condusă de un cadru didactic titular din 
cadrul Laboratorului de Controlul Calităţii Produselor 
Apicole (acreditat RENAR), Disiciplina de Apicultură.

Vizite de studiu
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 DEZVOLTAREA
ABILITĂŢILOR

DE NEGOCIERE ȘI
COMUNICARE

NONVIOLENTĂ

ATELIERE DE LUCRU

ORIENTAREA
ÎN STUDIU

ȘI CARIERĂ 

LUAREA DECIZIEI
CU PRIVIRE LA

VIITORUL CARIEREI
MELE

PROFESIONALE

APLICAREA
INTELIGENŢEI
EMOŢIONALE
ÎN ÎNVĂŢARE

CUM SĂ ÎMI CONCEP
SCRISOAREA DE

INTENŢIE ȘI CV-UL
PENTRU VIITOARELE

STUDII SAU UN
VIITOR LOC DE MUNCĂ

EU ȘI CEI
DIN JUR

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
Organizarea unor cursuri şi ateliere de lucru de formare de către
personalul didactic de specialitate al Departamentului de Pregătire
Pedagogică şi Didactică (DPPD). 
Fiecare curs sau atelier de lucru are o durată de două ore.

Consiliere şi orientare privind alegerea unei traiectorii academice
şi/sau profesionale.4
Organizarea unui training de voluntariat de către specialişti în domeniu5



Activităţi de dezvoltare sportivă, culturală şi socială.6
ACTIVITĂȚI RECREATIVE

Organizarea unui meci de fotbal între elevi şi studenţi.7

Organizarea unor activităţi recreative „surpriză”.

Vizite la muzee, spectacole, cinema, evenimente culturale sau artistice.
Vizitarea oraşului Cluj-Napoca şi a principalelor obiective turistice ale acestuia. Vizionarea unui film la cinema. Vizită la Parcul
Etnografic Naţional „Romulus Vuia”. Vizită la Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca.8
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Ce trebuie să facă

cei care doresc să

participe la

acest program? 

Să completeze formularul de înscriere la:

https://forms.gle/Scoaladevara2021

Pentru a fi la curent cu template-ul documentelor necesare pentru înscriere, dar şi cu

eventualele actualizări ale calendarului vă rugăm să consultaţi periodic  pagina proiectului la:

 sau         https://fzb.usamvcluj.ro/proiect-rose/ Facultatea de Zootehnie i Biotehnologii Clujş
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Participanţii selectaţi la Şcoala de vară vor avea asigurat transportul,
cazarea şi 3 mese pe zi, în căminele, respectiv cantina Universităţii.
Aceştia vor mai primi gratuit kitul viitorului student şi un certificat de
participare la �Şcoala de de vară care atestă abilităţile de comunicare,
autodezvoltare şi deprinderea cu viaţa de student la Zootehnie şi
Biotehnologii.

https://forms.gle/f1BBb4XQhk44gnAv8
https://forms.gle/f1BBb4XQhk44gnAv8
https://fzb.usamvcluj.ro/proiect-rose/
https://www.facebook.com/zootehniecluj/
https://www.facebook.com/zootehniecluj/

