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ANUNŢ
SELECŢIE STUDENŢI PENTRU STAGII DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de beneficiar al proiectului “Stagiile de pregătire practică la agenţii economici –
o poartă de acces pe piaţa muncii” organizează în perioada 16 – 18 MAI 2012 activitatea de SELECŢIE a studenţilor care doresc să
participe la stagiile de practică derulate în străinătate.

CONDIŢII DE SELECŢIE:
1. Pot participa studenţii înmatriculaţi in sistemul naţional de învăţământ care efectuează studii de licenţă sau masterat în cadrul Universităţii
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în domeniile Informatică şi Electronică, care au completat cererea de înscriere până în 30 aprilie 2012.
2. Studenţii vor participa la testul de competenţe lingvistice în urma căruia vor obţine calificativul ADMIS sau RESPINS. TESTUL DE
COMPETENŢE LINGVISTICE SE VA DERULA ÎN 16 – 17 MAI 2012 ÎNTRE ORELE 9-13 ÎN SALA A9. Rezultatele testului se vor afişa pe
site-ul proiectului în 17 mai 2012 orele 16.00.
3. Toţi studenţii care au obţinut calificativul ADMIS vor fi ierarhizaţi după criteriile afişate pe site-ul proiectului şi vor fi repartizaţi la locurile de
practică în şedinţa de repartizare care va avea loc VINERI 18 MAI 2012, ora 09, sala A9.
4. Pentru stagiile de practică în străinătate sunt disponibile 35 de locuri din care:
- 25 pentru Informatică: 20 in Italia şi 5 în Germania;
- 10 pentru Electronică Aplicată: 5 in Italia şi 5 în Germania.
STUDENŢII ÎNSCRIŞI PENTRU PRACTICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI, CARE NU S-AU CALIFICAT PENTRU LOCURILE DE PRACTICĂ ÎN
STRĂINĂTATE, VOR PARTICIPA LA PROCEDURA DE SELECŢIE PENTRU PRACTICA ÎN ŢARĂ, CONFORM UNUI ORAR CE SE VA PUBLICA PE SITE.
Selecţia studenţilor se va desfăşura cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii,
egalitate de şanse şi nediscriminare, şi luarea în considerare a tuturor politicilor şi practicilor prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de:
rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie
defavorizată.
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