ANUNȚ desfășurare concurs premiere
în cadrul proiectului P.S. Practica cu Succes! POCU/626/6/13/130649
Anul II – iulie-august 2022

CALENDAR:
Concursul organizat în vederea acordării premiilor se va realiza în următoarele etape:
I.Înscrierea la concursul de premiere prin transmiterea dosarului de premiere: 18-29 iulie 2022.
Dosarul se va transmite în format electronic (.PDF, cu semnătura studentului) la următoarea
adresă de mail: alina.kudor@ubbcluj.ro.
II.Verificarea conformității dosarului de premiere: pe parcursul înscrierii.
III.Evaluarea dosarului de premiere în vederea stabilirii ierarhiilor: 1-15 august 2022.
IV.Afișarea rezultatelor preliminare: 16 august 2022. Acestea vor fi postate pe site-ul proiectului.
V.Depunerea contestațiilor: 16-18 august 2022 (În contestație se vor menționa elementele de
identificare Nume, specializare, facultate, precum și explicit subiectul contestației).
Acestea se vor transmite format electronic (.PDF, cu semnătura studentului) la următoarea adresă
de mail: alina.kudor@ubbcluj.ro.
VI.Afișarea rezultatelor finale: 19 august 2022. Acestea vor fi postate pe site-ul proiectului.
VII.Acordarea premiilor: septembrie 2022.

CONDIȚII PENTRU PARTICIPARE:
Pentru a participa la concurs, un student trebuie să îndeplinească în mod CUMULATIV următoarele
CONDIȚII:
 Să facă parte din grupul țintă al proiectului;
 Să transmită echipei de implementare, conform indicațiilor și în termen, dosarul de premiere;
 Să aibă participare la toate activitățile proiectului: stagiu de practică/întreprindere simulată,
consiliere, activități inovative, participare teambuilding;
 Să fi obținut minim nota 7 la fiecare dintre activități.

REPARTIȚIE PREMII PE FACULTĂȚI (proporțional cu participarea la grupul țintă):
Facultatea
Facultatea
Geografie

de

Categorie
premiu

Număr
premii

Valoare brută
premiu (acestea

I
II
III
I
II
III
I
II
III

22
22
22
9
9
9
6
6
6

3000 lei
2000 lei
1000 lei
3000 lei
2000 lei
1000 lei
3000 lei
2000 lei
1000 lei

se vor impozita*)

Facultatea
de
Educație Fizică
și Sport
Facultatea
de
Știința
și
Ingineria
Mediului
*Conform legislației fiscale din valoarea brută se va reține un impozit de 16%
pt. sumele care depășesc 600 lei.

CRITERII DE PREMIERE:
Premiile se vor acorda în baza ierarhiei descrescătoare a mediilor ponderate rezultate pe baza notelor
următoarelor 4 componente (notele pe toate componentele vor fi afișate la finalul evaluării):
1. Nota aferentă stagiului de practică (50%) – acordată de către tutorele de practică pe baza
activității din stagiu;
2. Nota aferentă activității de consiliere (20%) – acordată de consilier pe baza participării la
activitățile de consiliere;
3. Nota aferentă activităților inovative (20%) – acordată de experții inovativi pe baza
participării la activitățile inovative;
4. Nota aferentă eseului motivațional (10%) – obținută pe baza evaluării eseului de către
echipa de management a proiectului.
NOTA FINALĂ PREMIERE = MEDIA PONDERATĂ A NOTELOR CELOR 4 COMPONENTE
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CONŢINUT DOSAR PREMIERE:
Dosarul de premiere va conţine următoarele documente:
5. Copie după Cartea de identitate
6. Cerere înscriere în cadrul concursului de premiere (completată pe formatul pus la dispoziție
de către echipa de implementare a proiectului)
7. Extras de cont în care să fie vizibil contul IBAN în cadrul căruia se va efectua viramentul
eventualului premiu adjudecat în urma finalizării concursului de premiere (Obligatoriu
documentul trebuie să fie eliberat/emis de bancă, inclusiv prin Internet Banking și să fie pe
numele studentului care își depune dosarul de premiere). Nu se vor lua în considerare
conturile IBAN depuse sub altă formă.
8. Eseu motivațional (în format liber) în care să se menționeze motivația și mai ales beneficiile
participării la activitățile din cadrul proiectului. În evaluarea eseului se va ține cont de:
originalitate, exprimare și rigoarea tehnoredactării. Nu se vor accepta decât eseuri
tehnoredactate!

Manager proiect, Conf. dr. Iuliu VESCAN
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