APEL SELECȚIE STUDENȚI PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI
”SPiC - Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră”
Cine?

De ce să te
înscrii?

Studenții Facultății de Drept (anul IV, nivel licență)
 Stagii de practică (90 de studenți) în perioada noiembrie-decembrie 2018
Beneficii:
 Stagiul de practică reprezintă o oportunitate de a interacționa nemijlocit cu reputați
practicieni ai dreptului;
 Experiența dobândită are aptitudinea de a facilita alegerea profesiei juridice la terminarea
studiilor universitare.
 Activități de consiliere și orientare ȋn carieră - aprox. 20-25 studenți;
 1 vizită la Penitenciarul Gherla - aprox. 15 studenți;
 1 vizită la organizații publice centrale (Parlamentul Romaniei, SRI, CCR etc.) - 15 studenți;
 3 conferinţe/dezbateri cu invitați din partea unor instituții precum: SRI, DIICOT, IPJ Cluj, Baroul Cluj, s.a
 2 seminarii tematice susținute de Baroul Cluj: „Comportamentul ȋn spaţiul virtual şi Social Media” și
„Etică şi abuz ȋn cadrul raporturilor de muncă şi de exercitare a atribuțiilor specifice profesiei/
postului”;
 Zilele Carierei - conferințe/ întâlniri/ workshop-uri cu reprezentanți ai mediului profesional juridic;
 1 training de public speaking - 15 studenți;
 1 training de argumentare logică şi gândire critică - 15 studenți;
 1 concurs de dezbateri - 10 studenţi (5 premii de participare x 300 lei/persoană şi 5 premii castigători x
600 lei/persoană);
 1 Caravană de inovare socială la Beliș - aprox. 15 studenți (15 premii de participare x 200 lei /persoană);
 Subvenţii pentru 10 studenţi care provin din mediul rural la finalizarea cu succes a stagiului de practică
– (10 subvenții x 1000 lei/persoană);
 Concursuri de procese simulate – 40 studenţi (8 studenţi vor beneficia de o vizită de studiu pentru
schimb de experianţă ȋn UE, 32 de studenți vor beneficia de premii de participare a 300 lei/persoană).

Ce trebuie
să faci?

Să te înscrii în proiect
Depui dosarul de înscriere
Criterii de eligibilitate:
Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

Cum?

Când?

 Cerere de înscriere în grupul țintă
 Scrisoare de motivație

 să fii student(ă) al Facultății de Drept, în anul IV
 să nu deții calitatea de participant într-un proiect similar
 să nu ai domiciliul stabil/rezidența în Regiunea București-Ilfov
Criterii de selecție:
 situația școlară
 motivația de a te angaja în domeniul juridic după absolvirea
studiilor
 motivația de a participa la activitățile proiectului
 ordinea depunerii dosarelor de candidatură

Înscrieri: 22 -31 octombrie 2018, între 9:00 și 12:00 la Secretariatul Decanatului Facultăţii
de Drept
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