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Stagii de practică profesională 

 

Vrei să lucrezi cot la cot cu profesioniști din administrație, ONG-uri sau mediul privat și 

să obții astfel un avantaj în găsirea unui loc de muncă? 

 

 Universitatea Babeş-Bolyai, în parteneriat cu Fundaţia Danis pentru Dezvoltare Managerială, 

derulează procesul de recrutare și selecție a 200 de studenţi ai FSPAC-UBB (specializările 

administraţie publică, comunicare, relaţii publice şi publicitate, nivel licenţă şi masterat) pentru 

stagii de practică profesională în cadrul proiectului „Consiliere profesională, stagii de practică şi 

întreprindere simulată: o şansă în plus la angajare pentru studenţii de la specializările administraţie 

publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate”. 

 

Scurtă descriere:  

 Stagiile de pregătire practică au rolul de a completa cunoștințele teoretice dobândite pe 

parcursul studiilor cu aptitudinile și competențele practice necesare îndeplinirii cu succes a 

sarcinilor de la locul de muncă, facilitând astfel inserția pe piața muncii; 

 De asemenea, acestea își propun să familiarizeze studenții și masteranzii cu mediul de lucru 

și potențialii angajatori asigurând un contact direct și susținut între cele două categorii. 

 

Criterii de eligibilitate: 

 Înscrierea în grupul țintă al proiectului; 

 Completarea formularului disponibil din 10 Octombrie 2014 la adresa 

http://fspac.ubbcluj.ro/practicafspac/; 

 Sunt eligibili doar studenții care au inclusă materia practică profesională în planul de 

învăţământ al anului universitar 2014-20151. 

 

                                                 
1 Nu sunt eligibili masteranzii de la anul 2 Engleză (Administrație publică), masteranzii de la anul 1 Română (Administrație publică) și 

studenții de la anul 1 (Comunicare şi relaţii publice și Publicitate) deoarece nu au în planul de învățământ materia practică profesională.  
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Criterii de selecție: 

 Selecția se realizează pe baza motivaţiei şi intereselor de dezvoltare profesională ale 

studenţilor, exprimate prin completarea formularului de pe platforma 

(http://fspac.ubbcluj.ro/practicafspac/) şi a potrivirii cu locurile de practică disponibile 

afișate pe platformă; 

 Criterii de departajare: Media din semestrul anterior sau media de admitere (în cazul 

studenților și a masteranzilor din anul I). 

 

Beneficii: 

 Facilitarea inserției pe piața muncii prin contact direct și implicare activă în activitatea 

instituțiilor publice, ONG-urilor și firmelor private (potențiali angajatori); 

 Creșterea angajabilității studenților și masteranzilor ca urmare a experienției practice 

(concretizată în competențe și aptitudini noi) dobândite sub îndrumarea supervizorilor și a 

tutorilor de practică; 

 Participanții care finalizează cu succes stagiul de practică vor fi recompensați cu o 

subvenţie (în valoare de 600 de lei). 

 

Contact/informații suplimentare: 

 Cordelia Bădescu (cordelia.badescu@fundatiadanis.ro) 

 Cristina Haruța (haruta@fspac.ro) 

 Octavian Moldovan (octavian.moldovan@fspac.ro) 


