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ANUNŢ
ACORDARE SUBVENŢII ŞI PREMII PENTRU STUDENŢI
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” ACORDĂ SUBVENŢII ŞI PREMII studenţilor care participă la
stagiile de practică derulate în cadrul proiectului în anul 2013.
CONDIŢII DE ACORDARE:
Se vor acorda subvenţii în cuantum de 211 lei studenţilor care au finalizat stagiile de practică în ţară/ în străinătate şi au predat portofoliul
de practică. Se vor acorda studenţilor premii în bani pentru performanţe deosebite obţinute la sfârşitul sau pe parcursul stagiului,
urmărindu-se creşterea motivaţiei studenţilor pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale personale prin participarea pe întreaga
durată a stagiilor de pregătire practică si finalizarea cu succes a acestora. Activitatea de practică va fi evaluată de către o comisie şi cele
mai bune proiecte de practică vor fi premiate.
Prin eforturile echipei de management a proiectului pentru anul 2013 a fost mărit numărul de premii la 12 (3 în străinătate şi 9 în ţară),
valoarea unui premiu fiind mărită la 900 lei. Premiile se vor acorda studenţilor pe baza unei proceduri disponibile aici.
Acordarea subvenţiilor 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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