..
.. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
..
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
..
..
Str. Povernei Nr. 6, Bucureşti, România
Tel.:(40)
-21-318.08
.81; Fax: (40) -21-311.71.48; e-mail: info@comunicare.ro;
..
www.comunicare.ro
.

Facultatea de
Comunicare şi Relaţii
Publice

Aprob,
Decan
Conf. univ. dr. Nicoleta CORBU
ANUNŢ CONCURS STAGII DE PRACTICĂ ERASMUS
pentru studenţii la nivel universitar licenţă şi masterat
2013/2014
STAGII DE PRACTICĂ
A. 10 locuri Child and Youth Finance International (CYFI), Amsterdam, Olanda,
www.childfinanceinternational.org :
 1 loc în cadrul departamentului Banking Services
 1 loc în cadrul departamentului HR
 5 locuri în cadrul departamentului Social Media
 1 loc în cadrul departamentului Marketing
 1 loc în cadrul departamentului Online - Web Services
 1 loc în cadrul departamentului Fundrising
B. 2
locuri
European
Public
http://en.eplo.eu/index.php

Law

Organization

(EPLO),

Grecia,

La concurs pot participa studenţii FCRP din anul I, al II-lea învăţământ universitar şi anul I
master, învăţământ de zi. Studenţii trebuie să fie integralişti pe anii universitari încheiaţi.
Observaţii:
1. Orice student beneficiar al unui grant Erasmus trebuie să fi absolvit cel puţin un an
universitar în cadrul FCRP, înainte de perioada de studiu în străinătate. Prin urmare,
studenţii din anul I trebuie să se conformeze acestei prevederi, în eventualitatea în care
obţin o mobilitate Erasmus.
2. Toţi studenţii beneficiari ai unui grant Erasmus trebuie să nu aibă restanţe în momentul
înscrierii la concurs.
3. Studenţii pot opta pentru maxim trei departamente, pe care le vor completa în cererea de
înscriere în ordinea preferinţelor şi vor susţine interviul pentru prima opţiune
(opţiunile secundare vor fi utile în cazul în care nu se vor ocupa toate locurile şi, dacă
îndeplinesc celelalte criterii, studenţii pot fi redistribuiţi).
4. Dosarul pentru înscrierea la concurs trebuie să conţină:
 Cerere de înscriere cu menţionarea organizației și a departamentului (dacă este cazul)
pentru care concuraţi. Aveţi dreptul de a include în cerere şi alte două opţiuni, în caz că nu
sunteţi selectat pentru prima opţiune. Redistribuirea se face în funcţie de locurile rămase
libere şi de îndeplinirea criteriilor;
 Curriculum Vitae;




adeverinţă cu mediile pe anii de studiu încheiaţi (nu foaie matricolă);
1 scrisoare de motivaţie de maxim 1 pagină, redactată cu Times New Roman 12, justify,
în limba engleză.

Scrisoarea de motivaţie trebuie să răspundă la întrebarea „De ce îmi doresc un stagiu de
practică Erasmus în cadrul ......., departamentul ......?”
Dosarele vor fi depuse la Biblioteca FCRP (subsol), la Miruna Neaga în data de 12 iunie 2014,
între orele 10:00 şi 12:00. Interviul se va desfăşura în săptămâna 16-19 iunie 2014.
Data şi ora la care va avea loc interviul vor fi anunţate, prin email, în timp util candidaţilor
înscrişi.
Selecţia:
Selecţia candiaţilor se va face pe baza mediei dintre nota obţinută la interviu şi media
generală din anul de studiu precedent (respectiv, media din semestrul I în cazul studenţilor
din anul I, învăţământ universitar şi de masterat). Pentru a fi admis, studentul trebuie să aibă
media finală cel puţin 8,50.
În cadrul interviului, studenţii vor fi evaluaţi în funcţie de:
 cunoaşterea organizaţiei şi a activităţii acesteia;
 motivaţia alegerii stagiului Erasmus;
 legătura dintre stagiul Erasmus şi carierea viitoare;
 buna cunoaștere a limbii engleze.
Finanţarea stagiului de practică
Pentru CYFI: programul Erasmus oferă un grant lunar de 666 Euro.
Pentru EPLO: programul Erasmus oferă un grant lunar de 607 Euro, din care costurile de
cazare, cheltuielile administrative, transport de la aeroport, acces facilități sunt de 320
Euro/lună. În cazul studenților care vor beneficia de o mobilitate de practică Erasmus în
cadrul EPLO această sumă este obligatorie și trebuie achitată lunar organizației partenere.
Perioada stagiului de practică
Stagiul se va desfășura în lunile iulie-august-septembrie.
Informaţii suplimentare despre concurs şi programul ERASMUS pot fi obţinute de la
Corina Buzoianu, corina.buzoianu@comunicare.ro
Miruna Neaga, miruna.neaga@comunicare.ro

