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Universitatea de Vest din Timișoara  
 

Anunță  
 

Conferința  
„Access și succes la educație și formare pentru tineri proveniți din grupuri sociale vulnerabile” 

 
Care va avea loc în data de  

18 Noiembrie 2022 
 

Scopul acestei conferințe este de a asigura participanților oportunitatea de a se implica 
într-un schimb de informații, experiențe, idei inovatoare, rezultate ale cercetării, precum și 
modele de intervenție în promovarea accesului la educație și formare pentru copiii și tinerii 
proveniți din categorii vulnerabile. 

 
Participanți vizați: 
- cercetători și cadre didactice,  
- studenți (de la nivelurile licență, masterat și doctorat),  
- practicieni și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor de asistență socială,  
- practicieni și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ.  
Persoanele interesate pot participa la conferință în calitate de membru al publicului sau 

pot alege să susțină o prezentare.  
Pentru participarea la conferință nu se percepe nici un fel de taxă.  
Toți participanții vor primi un certificat de participare. 
 
Formatul conferinței va cuprinde 3 tipuri de sesiuni: 
1. Sesiuni on-site, în limba română (susținute în Timișoara, la sediul Universității de Vest 

din Timișoara; în situații speciale generate de contextul pandemic sau alte cauze, sesiunile pot fi 
reorganizate în format online); 

2. Sesiuni on-line, în limba română; 
3. Sesiuni on-line, în limba engleză (destinate participanților străini și participanților 

români care doresc să expună sau să audieze prezentări în limba engleză).  
Participanții vor opta pentru formatul dorit încă de la completarea formularului de 

înscriere.  
 
Date importante: 
• Termen limită pentru înscriere: 7 octombrie 2022 
• Notificarea de acceptare: 15 octombrie 2022 
• Programul final al conferinței: 25 octombrie 2022 
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 Tematici propuse (lista nu este limitativă, ci orientativă) 
• Situația actuală și perspectivele privind educația și formarea copiilor și tinerilor proveniți 

din categorii vulnerabile (de ex.: cu venituri scăzute; din categorii minoritare; copii și tineri cu 
dizabilități; copii și tineri instituționalizați; care execută o pedeapsă privativă de libertate; care 
locuiesc pe stradă; părinți adolescenți; NEET; solicitanți de azil; refugiați; migranți; victime ale 
traficului de persoane; victime ale abuzurilor; copii și tineri consumatori de substanțe ilegale 
etc.);  

• Strategii, programe și politici naționale și internaționale specifice creșterii accesului la 
educație pentru grupuri vulnerabile; 

• Rolul fundamental al educației și formării pentru tinerii care provin din categorii 
vulnerabile; 

• Rolul instituțiilor de învățământ privind incluziunea socială a tinerilor din categorii 
vulnerabile; 

• Abordarea dreptului la educație al grupurilor vulnerabile;  
• Importanța accesului la educație în perioada pandemiei de COVID-19; 
• Impactul pandemiei asupra educației și serviciilor destinate copiilor și tinerilor 

vulnerabili; 
• Acces și accesibilizare a instituțiilor de învățământ pentru învățarea off-line și on-line 

pentru copiii și  tinerii vulnerabili;  
• Atitudini și percepții ale tinerilor vulnerabili în ceea ce privește educația și formarea 

profesională; 
• Bariere și dificultăți cu care se confruntă grupurile vulnerabile în accesul la educație; 
• Nevoile tinerilor din grupuri vulnerabile privind accesul la educație și formare 

profesională; 
• Modele de bune practici pentru accesul tinerilor din grupurile vulnerabile la educație; 
• Investiții în sistemul de educație și formare; 
• Colaborare transfrontalieră sau interinstituțională privind formarea grupurilor 

vulnerabile; 
• Prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către copiii și tinerii 

vulnerabili; 
• Combaterea discriminării și eliminarea segregării în sistemul educațional; 
• Formarea continuă a formatorilor pentru a lucra cu grupuri vulnerabile și educație 

incluzivă. 
 

Înscriere: 

Pentru a participa la conferință, vă invităm să completați formularul de înscriere AICI. 

(https://forms.gle/wQSGyATCij9pp6uX7) 

 
 

https://forms.gle/YycZaho1mVyTW61m9
https://forms.gle/wQSGyATCij9pp6uX7
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Detalii organizatorice 

• Fiecare prezentare va dura maxim 15 minute și va fi urmată de o discuție de 
aproximativ 5 minute.  

• Prezentările vor fi realizate în format PowerPoint sau alt instrument software de 
proiectare a unei prezentări, la alegerea autorului, vor fi susținute oral și se pot 
referi (fără a se limita) la: rezultate ale unor studii/ cercetări; analize sau 
comentarii referitoare la politici sau programe de referință; exemple de bune 
practici; studii de caz; prezentarea unor metode eficiente de lucru sau proiecte de 
intervenție; analize critice ale unor practici instituționale; propuneri inovative de 
creștere a eficacității intervențiilor etc.  

• Participanților interesați de publicarea materialului prezentat le recomandăm să 
consulte site-ul Revistei de Asistență Socială 
http://www.swreview.ro/index.pl/home_en, care are o serie de numere tematice 
anunțate pentru anul 2023, compatibile cu subiectul conferinței. 

 
 

Finanțator 
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0345: „UVT – Suport 

pentru acces și succes în învățământul universitar”, finanţat din Fondul de Dezvoltare 
Instituţională destinat universităţilor de stat – CNFIS-FDI-2022 
 

 

Date de contact pentru informații suplimentare: lector univ. dr. Loredana Marcela Trancă  
E-mail: loredana.tranca@e-uvt.ro 
Tel: 0040745687429 
 

 

 
AICI  

 
 

 

http://www.swreview.ro/index.pl/home_en
mailto:loredana.tranca@e-uvt.ro
https://fsp.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/ANUN%C8%9A-conferinta-FDI-RO-02.08.pdf

