
    
 

Titlul proiectului: SPiC - Studenți în Practica pentru o viitoare Cariera 
Contract POCU/90/6.13/6.14/109139 
Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014 - 2020 

  
 

 
 

Fișă de înscriere a studenților în grupul țintă al proiectului  
”SPiC - Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră” 

 
Prin acest formular intenționăm să identificăm așteptările voastre față de traseul profesional. 
Informațiile din aceasta fișă vor fi utilizate în procesul de selecție în vederea înscrierii în grupul țintă 
și participării la activitățile proiectului ”SPiC - Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră”. 
Acuratețea informațiilor primite ne va permite o mai bună organizare a activităților din cadrul 
proiectului, motiv pentru care vă rugăm să răspundeți cât mai sincer și în conformitate cu opiniile 
personale. 

I. Informații despre aplicant 

1. Nume și prenume    

 Telefon Email  

2. Forma de finanțare: 1. Buget 2. Taxă 

3. Media de absolvire a anului II: 

4. Genul: 1. Feminin 2. Masculin 

5. Vârsta (în ani împliniți):  

6. Mediul de proveniență: 1. Urban 2. Rural 

 
7. Notați informațiile care caracterizează statutul dvs. ocupațional la ora actuală? 

 Statutul pe piața muncii Instituția Poziția Durata de când 
prestez 
activitatea 

 Nu lucrez  

 Lucrez cu carte de muncă, 
normă întreagă (8h/zi)   

 
 
 

  

 Lucrez cu carte de muncă, 
normă parțială 

 
 
 

  

 Alte raporturi de muncă  
 

  

 

II. Motivația participării la activitățile din proiect 
…………....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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III. Planuri de viitor 
8. Intenționez să susțin examenul de licență în sesiunea  

  iunie 2019                     februarie 2020                     mai târziu 
Motivul pentru care intenționez să susțin examenul de licență în sesiunea …………………. 
este…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..................................................................................................................................................... 

9. După absolvirea examenului de licență intenționez să (mai multe variante posibile): 

    mă angajez (completează secțiunea 10)         

    mă înscriu la master (completează secțiunea 11) 
 

10a. Doriți să vă angajați în domeniul Asistență socială? 

  Da                     Nu 
10b. Locul de muncă vizat este (domeniul și organizația) 

............................................................................................................................................................... 
 
10c. Motivul pentru care doresc să mă angajez în domeniul / organizația respectivă 

este:.......................................................................................................................................................
....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10d. La cât timp după absolvire crezi ca te vei angaja în domeniul dorit? (în luni) 
…………….......................................................................................................................................... 
 

11a. Programul de master pe care doresc să îl urmez este 

   în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială 

   în cadrul altei facultăți din cadrul UBB 

   la altă universitate din țară         

   la altă universitate din afara țării 
11b. Motivul pentru care doresc să urmez un program de masterat este 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11c. Numele programului de master pe care intenționez să îl urmez 
este........................................................................................................................................................ 


