
Investeşte în oameni !  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  
Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă”  

 
POSDRU/109/2.1/G/81570: „Consilierea şi dezvoltarea abilităților practice ale studenților din domeniul biotehnologiei în 
vederea facilitării inserției lor pe piaţa muncii - BIOPRACT” 
 

 
ANUNȚ IMPORTANT – Sesiuni de Consiliere în carieră 

 

 În cadrul proiectului POSDRU/109/2.1/G/81570 ”Consilierea şi dezvoltarea abilităților practice ale 

studenților din domeniul biotehnologiei în vederea facilitării inserției lor pe piața muncii – BIOPRACT” în 

perioada 10.04.2013 – 14.06.2013 se vor derula sesiuni de consiliere în carieră pentru 100 de studenți din 

domeniul biotehnologic.  

Sesiunile vor avea o durată de 4 -5 ore și vor atinge următoarele aspecte: autocunoaștere și 

personalitate; elaborarea unui CV cu impact; elaborarea unei scrisori de intenție; jocuri de rol pentru interviul 

de angajare; alte aspecte de dezvoltare personală și rute profesionale. 

 Înscrierile se vor derula în perioada 27.03.2013 – 03.04.2013, documentația necesară urmând a fi 

depusă pe suport hârtie la laboratorul de Microbiologie din campusul USAMV București, clădirea 

Viticultură, etaj 2, sala V4 (Bd. Mărăști, nr.59, București, sector 1). Orar depunere documente: 9.00 -  15.00. 

 Documente necesare: 

1. CV în format Europass (limba română) 

2. Scrisoare de intenție 

3. Formular de înregistrare (se va completa în momentul depunerii documentelor și poate fi accesat pe 

site-ul proiectului). 

Criteriile de selecție: 

1. Vor avea prioritate studenții din ciclul superior de studii (an IV licență, anul I și II Master). Locurile 

rămase disponibile se vor repartiza studenților din ani mai mici. 

2. Motivația studentului descrisă în scrisoarea de intenție. 

3. Principiul aplicat este ”Primul venit, primul servit”. 

 

Atentie! 

 Modulele de consiliere pentru studenți sunt GRATUITE !!! 

 Este necesară prezența la o singură grupă de consiliere (1zi). 

 
Informații suplimentare despre proiect se pot accesa pe site-ul www.biotehgen.eu/biopract unde vor fi anunțate și 

rezultatele selecției (data preconizată: 05.04.2013). 

Persoana de contact:Camelia Diguță - asistent manager; e-mail: camifilo@yahoo.com  

 

http://www.biotehgen.eu/biopract

