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Criterii de eligibilitate şi selecţie grup ţintă – studenţi masteranzi
Pentru includerea în grupul ţintă format din studenţi masteranzi, fiecare student va
depune un dosar complet, care va cuprinde:
1. Cerere de înscriere (formular tipizat)
2. Copie carte de identitate
3. CV semnat de candidat
4. Scrisoare de intenţie / motivare, semnată de candidat, prin care studentul masterand
motivează participarea la stagiile de pregătire practică
5. Adeverinţă de student din care să reiasă anul de studiu şi programul de studii.
Selecţia studenţilor masteranzi care vor efectua stagiul de pregătire practică în cadrul
proiectului se va face de către Comisia de selecţie, aplicându-se următoarele criterii obiective şi
transparente care să asigure egalitatea de şanse ȋn procesul de selecţie.
A. Criterii de eligibilitate a studenţilor masteranzi
1. Să fie student înmatriculat la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava la Facultatea de
Inginerie Alimentară;
2. În planul de învăţământ al anului universitar în curs să fie cuprinsă activitatea de practică;
B. Criterii de ierarhizare aplicate în selectia studenţilor:
1. Să aibă rezultate profesionale bune;
2. Disponibilitate pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică;
3. Interviul cu comisia de selecţie a studenţilor masteranzi, care va analiza următoarele aspecte:
- motivaţia şi interesul participării la stagiul de pregătire practică;
- cunoașterea noţiunilor de bază în domeniul temei proiectului;
- capacitate de comunicare;
- disponibilitate pentru lucru în echipă;
- existenţa altor activităţi extracurriculare convergente proiectului.
Cuantificarea criteriilor de selecţie:
- calitatea CV-ului şi concordanţa cu scopul şi obiectivele proiectului: maximum 25 puncte;
- scrisoarea de intenţie şi motivarea argumentată de participare la proiect: maximum 25 puncte;
- interviul de selecţie: maximum 50 puncte.
Criterii de departajare: 1) punctajul cumulat obţinut; 2) opţiunea exprimată privind formarea de
aptitudini pentru cercetare în domeniul temei proiectului.

Dosarele se depun până la data de 23 Noiembrie 2016 la sala E 134,
conf. dr. ing. Silvia Mironeasa.

