ANUNT
Burse „Forumul Carierei” şi INCESA 2016

Pentru acordarea burselor „Forumul Carierei” 2016 – semestrul I(2016/2017), în conformitate cu art. 12 din
Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţi, vă rugăm să parcurgeţi
următorii paşi procedurali:
Etapă
Studenţii depun dosarul de candidatura
pentru bursă „Forumul Carierei” 2016 – S1

Comisia de acordare a burselor pe facultate
analizează şi ierarhizează candidaturile

Decanul
transmite
Consiliului
de
Administraţie al UCv propunerile de
acordare a burselor „Forumul Carierei”
Consiliul de Administraţie al UCv aprobă
bursele „Forumul Carierei”

Detalii
Dosarul va conţine:

 Curriculum vitae;
 Fişa de autoevaluare cf. Anexa 1, cu
documente doveditoare

Dosarul se depune la secretariatul facultăţii
Conform fişei din Anexa 1, pe baza documentelor
doveditoare, în acord cu art. 12 din Regulamentul
privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin
social pentru studenţi
Conform ierarhiei stabilite de Comisia de acordare a
burselor pe facultate
Conform art. 12 din Regulamentul privind acordarea
burselor şi a altor forme de sprijin social pentru
studenţi

Termen
18.11.2016 –
ora 14:00

21.11.2016 –
ora 09:00

21.11.2016 –
ora 15:00
23.11.2016

Observaţii:




Cuantumul bursei este de 1000 lei, acordaţi într-o singură tranşă;
Studenţii, numiţi prin decizia rectorului UCv, care au activat în echipa de organizare a Forumului Carierei – ediţia
2016 primesc câte o bursă „Forumul Carierei”
Bursele „Forumul Carierei”se acordă, conform metodologiei de mai sus, în limita a cinci burse / facultate, în care
se includ şi cei implicaţi în organizarea „Forumului Carierei” – ediţia 2016 (evocaţi anterior).
Studenţii pot beneficia de burse INCESA (art. 12 din Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme
de sprijin social pentru studenţi), pentru participarea la proiecte – lista preliminară în Anexa 2. Vor fi parcurşi
următorii paşi procedurali:
Etapă
Studenţii depun dosarul de candidatura
pentru bursă INCESA 2016 – S1

Fiecare responsabil de proiect selectează
candidaţi pentru proiectul pe care-l
gestionează
Propunerile de burse INCESA sunt
transmise la Comisia Centrală de acordare
a burselor
Comisia Centrală de acordare a burselor
aprobă bursele INCESA 2016 – S1
Observaţii:

Detalii
Dosarul va conţine:
• Curriculum vitae;
 Scrisoare de intenţie (angajantă) de participare la
proiect (până la finalizare);
 Scrisori de recomandare relevante;
 Alte documente doveditoare.
Dosarul se depune la sediul INCESA şi prin e-mail la
drosca2003@yahoo.com
Analiză dosar
Interviu, după caz
Listă candidaţi propuşi pentru fiecare proiect +
documentaţie relevantă
Conform art. 12 din Regulamentul privind acordarea
burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţi

Termen
21.11.2016
– ora 09:00

22.11.2016
– ora 09:00
22.11.2016
– ora 14:00
23.11.2016
– ora 15:00
25.11.2016




Cuantumul bursei INCESA 2016 – S1 este cuprins între 500 şi 1500 lei, acordaţi într-o singură tranşă;
Studenţii trebuie atentionaţi să prezinte vizibil datele de contact (telefon, email) în dosarul de candidatură



Bursele „Forumul Carierei”se acordă, conform metodologiei de mai sus, în limita a cinci burse / facultate, în care
se includ şi cei implicaţi în organizarea „Forumului Carierei” – ediţia 2016 (evocaţi anterior).

Anexa 1: Fisă de evaluare pentru candidaţi bursa „Forumul Carierei”
Categorii de activităţi punctate
Publicare articole
Articol în publicaţii de specialitate internaţionale
Articol în publicaţii de specialitate naţionale
Brevete înregistrate
Internaţional
Naţional
Sesiuni ştiinţifice /Competiții studențești
 internaţionale
 Premiu de excelenţă:  naţionale
 organizate de UCv
 internaţionale
 Premiul I
 naţionale
 organizate de UCv
 internaţionale
 Premiul al II-lea
 naţionale
 organizate de UCv
 internaţionale
 Premiul al III-lea
 naţionale
 organizate de UCv
 internaţionale
 Menţiune
 naţionale
 organizate de UCv
 internaţionale
 Participare
 naţionale
 organizate de UCv
Activitatea de cercetare aplicativă
Membru colectiv de cercetare aplicativă în cadrul unui proiect UCv - agent economic
Tema de licența sau disertație convenită cu un agent economic
Membru colectiv de cercetare aplicativă în cadrul unui proiect de cercetare internă UCv
Tema de licența sau disertație din lista de cercetare internă a UCv
Membru colectiv de cercetare al unui proiect de cercetare UCv – autoritate publică / minister
Organizare si coordonare de manifestări formative-aplicative, aprobate de
de nivel internațional
UCv, (durata minimă 40 ore şi participarea a cel puțin 20 studenți/elevi)
de nivel național
Internship-uri şi stagii extracurriculare (în afara celor obligatorii, cuprinse în planul de învăţământ)
Joburi de vară (remunerate şi înregistrate în REVISAL)
 în domeniul la care este înscris la UCv
 la agenţi economici care au
acord de parteneriat cu UCv
 în afara domeniului la care este înscris la UCv
 în domeniul la care este înscris la UCv
 la agenţi economici care nu au
acord de parteneriat cu UCv
 în afara domeniului la care este înscris la UCv
Activitate de voluntariat
Organizare şi coordonare activităţi de voluntariat, aprobate de UCv, destinate creşterii ratei de
angajare a absolvenţilor UCv
Activităţi de voluntariat, aprobate de UCv, destinate creşterii ratei de angajare a absolvenţilor UCv
Organizare si coordonare activităţi de voluntariat, aprobate de UCv, destinate promovării UCv
Activitate de voluntariat, avizata de UCv, destinate promovării UCv
Activităţi în derulare cu rezultate girate
Aportul la un proiect instituţional major (UCV/facultate), cu derulare în anul universitar 2016/2017 rezultate garantate de decan

Punctaj
100/ nr.autori
80/ nr.autori
200
100
100
90
80
90
80
70
80
70
60
70
60
50
60
50
40
30
20
10
250
200
150
100
100
60
40
2 x nr. ore
20 x nr. zile
10 x nr. zile
5 x nr. zile
2 x nr. zile
100/activitate
30/activitate
60/activitate
20/activitate
Max. 500/
proiect
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Anexa 2 – Listă preliminară proiecte INCESA pentru care se pot acorda burse INCESA
Categoria

Beneficiar

Proiect
Green energy
Autonomous warehouse Vehicle
Predictive Maintenance

Ford

Collaborative robots
TCF working conditions
Ventilation units heat transfer efficiency improvement
Vehicle trasability system
Community Survey

1. proiecte
dedicate
rezolvării unor
probleme
propuse de
terți:

Mentenanță predictivă
Electroputere

Mașini magneți permanenți
Marketing (analiza de piața)

Teatrul National

Proiect subtitrare spectacol teatral
Fundamentare tarif de injecție

CEZ Distribuție

Calitatea energiei
Evaluare stare echipamente 220kV

VELPITAR
Proiect Tramvai
Oltenia

Programare PLC
Proiectare invertoare CESI AUTOMATION
Proiectare motor electric TEHNOIND
Agregare proiect SPIACT

CJ Mehedinţi

Studiu fezabilitate + oportunitate preluare port DTS

CCI Dolj + INCESA

Analiză agenți economici – coduri CAEN
Dezvoltare - realizare website INCESA - nou
Realizare platformă comunicare INCESA (dezvoltare similar Senat + )

Autodotare INCESA

2. proiecte
dedicate
rezolvării unor
probleme ale
UCV:

Instrument IT elaborare deviz
Instrument IT planificare și raportare HR
Soluție INTRANET
VOIP - centru comunicații
Formare profesionala personalizata – instrument gestiune
Instrumente IT/BD pentru Direcția Resurse Umane

Proiecte DGA*

Instrumente IT/BD pentru Direcția Economică

În curs de completare

Instrumente IT/BD pentru Direcția Tehnică
Instrumente IT/BD pentru Direcția Cămine-Cantine
Politica de personal - studiu

Proiecte CA

Sondaje de opinie (activităţi suport)
Proiect dotare IT Sala Albastra

CCOC

F OR

ROMANI AN

MOVEMENT

Marketing + sondare candidaţi UCV (elevi an terminal) pentru consiliere
Marketing + chestionare consiliere studenți

