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METODOLOGIA DE SELECȚIE A STUDENȚILOR DE LA CICLUL LICENȚĂ
PENTRU STAGIUL COMPLEMENTAR DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE

Criterii de eligibilitate
La selecția pentru efectuarea stagiilor complementare de practică în străinătate pot
participa studenți de la ciclul de licență, care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate
(condiții cumulative):
 nu fac parte din grupul-țintă al unui alt proiect finanțat din fonduri europene, prin
Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU);
 sunt studenți(te) ai Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de
Management, la programul de licență, anul III, specializarea Administrație Publică,
forma de învățământ cu prezență în campus (indiferent de statut - loc bugetat sau cu
taxă);
 rezultatul şcolar pe parcursul anilor de studiu (media anului I, II și III – semestrul I)
este mai mare sau egal cu 6,50.
Etapele și calendarul procesului de selecție
Procesul de selecție pentru acordarea stagiilor complementare de practică în străinătate se
va derula în următoarele etape:
Nr.
Etapă
crt.
1.
Depunerea
dosarului
candidatură

Perioadă de
desfășurare
23-25 aprilie 2012
de
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Oservații
Dosarul se poate depune fizic la
secretariatul FAMP, sala 9109 (dna
Neleapcă Lucica) sau se poate trimite în
format electronic la adresa de email
lucica_neleapca@yahoo.com, până la 25
martie 2012, ora 16:00. Confirmarea primirii
dosarului complet se va face electronic,
până la 25 martie 2012, ora 21:00.

2.

Evaluarea
dosarului
de
către comisia de
selecție

3.

Afișarea listei cu
25 aprilie 2012
studenții
selectați pentru
faza de interviu
Desfășurarea
26 aprilie 2012
interviului
de
selecție
Afișarea
27 aprilie 2012
punctajelor finale (până la ora 12:00)
ale candidaților
și a listelor cu
studenții
selectați și cei
aflați
în
așteptare
(rezerve)
Depunerea
27, 30 aprilie 2012
contestațiilor
(în intervalul
12:00-16:00)
Soluționarea
30 aprilie 2012
contestațiilor și
reafișarea listelor
cu
studenții
selectati și cei
aflați
în
asteptare (dacă
este cazul)

4.

5.

6.

7.

25 aprilie 2012

Decanat, sala 9109, Clădirea Nicolae Iorga,
Calea Șerban-Vodă, nr. 22-24, sector 4,
București
Avizier anul III licență, Clădirea Nicolae
Iorga, Calea Șerban-Vodă, nr. 22-24, sector
4, București și anunț electronic pe e-mail-ul
personal al candidaților
Decanat, sala 9109, Clădirea Nicolae Iorga,
Calea Șerban-Vodă, nr. 22-24, sector 4,
București
Avizier anul III licență, Clădirea Nicolae
Iorga, Calea Șerban-Vodă, nr. 22-24, sector
4, București și anunț electronic pe e-mail-ul
personal al candidaților

Secretariat FAMP, sala 9109, Clădirea
Nicolae Iorga, Calea Șerban-Vodă, nr. 2224, sector 4, București
Avizier anul III licență, Clădirea Nicolae
Iorga, Calea Șerban-Vodă, nr. 22-24, sector
4, București și anunț electronic pe e-mail-ul
personal al candidaților

Procesul de selecție propriu-zis
a) COMPONENȚA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ
În vederea evaluării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate enunțate anterior, dosarul de
candidatură va cuprinde următoarele documente obligatorii:
 curriculum vitae (cu poză), format Europass (disponibil pe site-ul Europass
http://europass.cedefop.europa.eu), în limba engleză sau spaniolă, semnat și datat
(maxim 2 pagini);
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 eseu în limba engleză sau spaniolă semnat și datat, care să detalieze motivația
pentru care se dorește derularea stagiului de practică la Madrid sau Amsterdam,
enunțarea principalelor calități/ atuuri care recomandă candidatul pentru un astfel de
program, precum și identificarea oportunității stagiului de practică pentru integrarea
profesională a candidatului de piața muncii (maxim 2 pagini).
NOTĂ: Cu titlul opțional, studenții pot atașa la dosar și alte documente suport, care să
vină în sprijinul candidaturii (diplome de participare la conferințe, workshop-uri, sesiuni
de comunicări științifice studențești; atestate profesionale; certificate de competență
lingvistică; atestate de participare la diferite programe naționale sau comunitare,
adeverințe de practică/ internship, scrisori de recomandare, dilpome participare la
activități sportive/de voluntariat, etc.).
Dacă se opteză pentru trimiterea dosarului în format electronic, documentele mai sus
menționate se vor scana și atașa în format pdf. sau jpg.
b) CRITERIILE DE SELECȚIE
 Rezultatele academice obținute pe parcursul anilor de studiu în cadrul
programului de licență, specializarea Administrație Publică se calculează ca
medie aritmetică simplă a rezultatelor academice obținute în anul I, anul II și
semestrul I al anului III (sesiunea de iarnă 2012), exprimate ca medie anuală
ponderată (comisia de selecție va prelua situația rezultatelor academice de la
secretariatul FAMP);
 Dosarul de candidatură;
 Interviul.
Evaluarea dosarului de candidatură și a modului de prezentare a candidatului la interviu
se va face prin acordarea unei note de la 0 la 10, de către fiecare membru al comisiei
de selecție, urmând ca în final să se realizeze o medie a notelor comisiei pentru dosar,
respectiv interviu.
Notarea candidaților va ține cont de următoarele aspecte:
- Gradul de cunoaștere a limbii engleze/spaniole (exprimare scrisă și orală);
- Gradul de interes și motivație a candidatului vizavi de stagiul de practică;
- Gradul de armonizare între pregătirea teoretică și cea practică;
- Un nivel de cunostințe de specialitate corespunzător scopului stagiului de practică și
adaptat exigențelor de la instituția de practică gazdă;
- Capacitatea de adaptare la cerințele pieței muncii;
- Disponibilitatea de a învăța pe tot parcursul vieții.
c) PONDEREA CRITERIILOR DE SELECȚIE
Rezultate academice (media anilor de studiu)
Notă acordată dosarului
Notă obținută la interviul de selecție
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30%
20%
50%

Observație: Nota finală minimă pentru obținirea unui loc în cadrul stagiului de practică
în străinătate este 6,00.
d) CONTESTAȚII
Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul FAMP, pe 27 și 30 aprilie 2012, în
intervalul orar 12:00 – 16:00, urmând a fi soluționate și afișate pe data de 30 aprilie
2012, după ora 16:00. Contestațiile pot viza rezultatele academice și nota acordată
dosarului candidatului care efectuează contestația. Pentru nota obținută la interviul de
selecție nu se admit contestații, fiind vorba de o examinare orală.
NOTĂ: Transportul, cazarea și diurna pentru studenții participanți la stagiul
complementar de practică sunt finanțate din bugetul proiectului.

Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Marius Constantin PROFIROIU
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