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APEL SELECȚIE STUDENȚI PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI 
”SPiC - Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră” 

 
 

Cine? Studenții Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Specializarea Asistență Socială, anul III, nivel 
licență 

De ce să te 
înscrii? 

 
Stagii de practică (cel puțin 35 de studenți) 
Beneficii: 
 Practica profesională este obligatorie, dar o poți face cu oameni plătiți pentru a se ocupa de tine 

 Organizația în care faci stagiul de practică poate fi viitorul tău angajator 

 Subvenții pentru o parte din studenții cu domiciliul în mediul rural (în valoare de 1000 de lei/student) 

Sesiuni de consiliere și orientare în carieră  
Beneficii: 
 Evaluarea profilului psihoaptitudinal, consiliere de grup, traininguri specializate; te ajută să înțelegi care îți 

sunt atuurile și punctele slabe pentru angajare și să înveți tehnici de îmbunătățire a șanselor angajare 

Vizite la Penitenciarul Gherla, la organizații publice centrale, Conferințe/ dezbateri tematice, Zilele Carierei, 
Training de public speaking, Training de argumentare logică și gândire critică, Dezbateri demonstrative cu 
premii în bani, Caravană de inovare sociala în comuna Beliș, jud. Cluj, cu premii pentru participanți, Competiții 
profesionale cu premii de participare în bani și o mobilitate în UE (Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul UE, etc.) pentru câștigători 

Ce trebuie 
să faci? 

Să te înscrii în proiect! 
 

Cum? 

  
 
 
Dosarul de înscriere trebuie să conțină:  
 

• cerere de înscriere în grupul țintă   

• fișa de înscriere grup țintă  

Criterii de eligibilitate:  
• să fii student(ă) al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, 

Specializarea Asistență Socială, anul III, nivel licență, forma de 

învățământ zi 

• să nu deții calitatea de participant într-un proiect similar 

• să nu ai domiciliul stabil/rezidența în Regiunea București-Ilfov 

     Criterii de selecție:  
• Motivația de a face parte din grupul țintă 

• Motivația de susținerea licenței în sesiunea iunie 2019 

• Motivația de angajare în domeniul asistenței sociale 

• Motivația de continuare a studiilor la Facultatea de Sociologie 

• Statutul pe piața muncii 

• Situația școlară 

              * Constituie avantaj domiciliul în mediul rural 
 

Când? Înscrieri: 22 - 26 octombrie, 2018, între 9:00 și 12:00 la Secretariatul Facultății de Sociologie 

și Asistență Socială - doamna Gabriela Crișan 

 
 


