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POSDRU/109/2.1/G/82033 
Proiect implementat de Universitatea din Oradea în parteneriat cu S.C. 

Romarketing SRL și Camera de Comerț și Industrie Bihor 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. 
Investeşte în oameni! 
Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
Titlul proiectului: Convergenţa pregătirii practice universitare pentru integrarea reuşită a studenților pe piaţa muncii 

Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82033 
Beneficiar: Universitatea din Oradea 

 

 
 

Criterii de eligibilitate și selecţie grup ţintă – student 

 
 

Selecţia studenţilor care vor efectua stagiul de practică în cadrul proiectului se 

va face de către Comisia de selecţie, aplicându-se două seturi de criterii, obiective şi 

transparente, care să asigure egalitatea de şanse ȋn procesul de selecţie. Primul set, alcătuit 

din criterii de eligibilitate, se va aplica iniţial pentru analiza candidaturii studenţilor la 

programul de practică. Al doilea set conţine criterii ce au rolul de a permite ierarhizarea 

studenţilor pe parcursul unui interviu susţinut de aceştia în faţa comisiei.   

Fiecare student va depune un dosar având următorul conținut: 

 CV în format Europass; 

 Copie după cartea de identitate; 

 Scrisoare de intenţie prin care studentul motivează participarea la stagiile de 

practică şi consiliere – formular angajament 

 Acord de utilizare a datelor personale – formular tipizat  

 Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare privind 

activitatea de practică – formular tipizat 
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A. Criterii de eligibilitate a studenţilor 
 

 
 

 Să fie student înmatriculat la Universitatea din Oradea ȋntr-unul din domeniile: 

Calculatoare şi Tehnologia Informației, Inginerie Electronică și Telecomunicaţii, 

Inginerie Electrică 

 În planul de învăţământ al anului universitar în curs să fie cuprinsă activitatea de 

practică; 

 Să nu fi beneficiat de finanţare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de 

pregătire practică 

 
 

B. Criterii de ierarhizare aplicate în selectia studenţilor 
 

 

 Să aibă rezultate profesionale bune (examenele restante din ultima sesiune de 

examene să nu depăşească 40%); 

 Disponibilitate în perioada de desfăşurare a stagiilor de practică şi consiliere; 

 Validarea interviului de către comisia de selecţie şi recrutare a studenţilor, care va 

analiza următoarele:  

o motivaţia şi interesul participării la stagiul de practică; 

o motivaţia alegerii unei cariere în specializarea pentru care a optat; 

o cunoașterea noţiunilor de bază în domeniul de referinţă; 

o abilităţi personale:  

 capacitate de comunicare;  

 disponibilitate pentru lucru în echipă. 

o existenţa altor activităţi extracurriculare convergente domeniului; 

 

 

Realizat, 
Prof.dr.ing. Gyorodi Robert Ștefan 

Prof.dr.ing. Zmaranda Doina 
Conf. dr. ing. Bandici Livia 

 

Aprobat, 
Manager proiect 

Prof.dr.ing. Gyorodi Cornelia Aurora 

 


