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POCU/90/6.13/6.14/107584
finanțare

ANUNT
Concurs de practică
Proiect POCU/90/6.13/6.14/107584 “Spre angajare, prin practică”
Urmare a finalizării stagiilor de practică din cadrul proiectului,

În data de 27.07.2020 “la sediul” Universității Valahia din Targoviste, va avea loc concursul
de practică “Spre angajare, prin practică”ce constă în simularea unui interviu de angajare.
Cel mai probabil concursul va fi sustinut on-line pe platform Teams.

Fiecare participant la concurs va primi o Diplomă de Participare, iar primii trei clasați vor
fi premiați:
Premiul I – 1.000 lei
Premiul II – 900 lei
Premiul III – 800 lei
Condiții de eligibilitate:
Studentul trebuie să susțină colocviul de practică și să facă parte din grupul țintă al proiectului.
Înscrierea la concurs se face pe baza unui dosar care trebuie să conțină:
•
•

Recomandare din partea Supervizorului Stagiului de practică
Cerere de înscriere, formular furnizat de Expertul competiții/concursuri
Evaluarea candidaților va avea la bază următoarele criterii:

•
•
•
•

prezentarea (mod de prezentare, atitudine)
cunoașterea companiei la care candidatul a efectuat stagiul de practică
comunicarea
personalitatea candidatului
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ANEXA 1

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR / COMPETIȚIILOR
DIN CADRUL PROIECTULUI “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”
POCU/90/6.13/6.14/107584

Nr.
crt.

Perioada de desfășurare

Etapele concursului/Activitatea

Până la data limită pentru Etapa I - Informarea studenților și masteranzilor din
depunerea
dosarelor
de grupul țintă cu privire la condițiile necesare pentru
înscrierea la concurs și premiile oferite.
candidatură 24.07.2020
Până la data limită pentru Etapa II - Înscrierea în concurs prin transmiterea către
depunerea
dosarelor
de expertul concursuri/competiții a dosarelor de înscriere a
candidatură 24.07.2020
candidaților și evaluarea eligibilității dosarelor de candidatură

1.

2.

27.07.2020 ora 10.00

3.

Etapa III - Concursul de simulare a unui interviu de angajare
și premierea câștigătorilor

Notă:
Dosarul candidatului trebuie să conțină:
•
•

Cererea de participare la concurs
Recomandarea de participare la concurs din partea Supervizorului stagii de practică
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