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Evenimentele de 
Prezentare ale 

partenerilor 
economici

75 de premii a câte 2500* 
lei

în funcție de 
performanțele 

dobândite 
(în baza unei competiții 

de proiecte)

Consiliere și orientare 
profesioanală

Participare la activități
transdisciplinare în 

cadrul laboratorului STEM 
și multe alte 

activități din care
puteți câștiga premii

Formare în domeniul 
dezvoltării durabile 

Program de formare 
a competențelor 
antreprenoriale 

prin întreprinderea 
simulată

Oferta programului de practică

Stagiile de practică 
obligatorii din planul de 

învățământ la un potențial 
viitor loc de muncă în țară 

sau chiar în străinătate



Nivelul de 

studiu

Limba de studiu Specializarea Anul Responsabil 

practică
Licență

(nr. locuri 20*)
Lb. română Biologie II Dorina Podar

dorina.podar@ubb

cluj.ro
Biochimie II

Biotehnologii industriale III

Lb. maghiară Biologie II Zoltán László
zoltan.laszlo@ubbc

luj.ro
Ecologie și protecția 

mediului 

II

Lb. română și 

maghiară

Geologie II Lóránd Silye
lorand.silye@ubbcl

uj.ro
Lb. română Inginerie geologică III,. IV

Master

(nr. locuri 50*)
Lb. română Biologie medicală I, II Dorina Podar

dorina.podar@ubb

cluj.ro
Biotehnologie moleculară II

Ecologie sistemică II

Lb. maghiară Biologie medicală I Zoltán László

zoltan.laszlo@ub

bcluj.ro
Ecologie acvatică și terestră I, II

Lb. română Geologie aplicată I, II Lóránd 

Silye lorand.silye

@ubbcluj.ro 

*cu posibilitatea de suplimentare

Dacă nu ești eligibil anul acesta, poți
fi eligibil anul viitor. 

Proiectul de practică se desfășoară
pe durata a 2 ani

Cine se poate înscrie în acest an al proiectului?
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Depunerea documentelor de înscriere de către studenți18-22.01.2021 ora 14.00

25-29 .01.2021

29.01.2021 (ora 14)

29.01.2021  (ora 14) 
02.02.2021 (ora 14)

02.02.2021 (ora 14) 
04.02.2021 (ora 14)

05.02.2021 (ora 14)

Evaluarea dosarelor depuse de studenți

Liste finale (vor fi postate pe site-ul proiectului cu număr matricol)

Studenții vor fi informatii prin mijloacele de comunicare agreate

Depunere contestatii (în 48 ore)

Soluționare contestatii (în 48 ore)

Liste finale după contestatii

Comisia de evaluare a dosarelor de înscriere:
Conf. dr. László Zoltán, Conf. dr. Podar Dorina, Șef lucr. dr. Silye Lóránd

Comisia de contestații
Prof. dr. habil. Banciu Manuela, Prof. dr. habil. Márko Balint, Cervinschi Adriana 

Calendar și comisii
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Criterii de selecție
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Master an II – 5p
Master an  I – 3p
Licență an terminal (III/IV) – 2p
Licență an preterminal (II/III) – 1p 

Criterii de departajare
1. Media semestrului II a 

anului anterior
2. Nr de credite acumulate în 

semestrul II al anului 
anterior

Pt anul I de master – media 
examenului de licență

Nivel licență
Media și nr credite ale anului anterior 

Nivel master
Anul I  - Media de admitere
Anul II – Media anului anterior

Media intre 9.01-10.00 – 10p

Media intre 8.01-9.00 – 8p

Media < 8.00 – 5p

Nr. de credite 60  – 10p
Nr. de credite 50-59 – 8p
Nr. de credite 40-49 – 3p
Nr. de credite 30-39 – 1p

2. Implicarea în activități de cercetare 

1. Media de admitere/an anterior și nr. credite

Excelent (lucrări publicate ISI sau premii la 
conferințe/ concursuri studențești) – 10p
Foarte bine (lucrari în publicații neindexate ISI sau 
participări la conferințe/ concursuri sau implicare 
într-un grant de cercetare) – 8 p
Bine (activități de voluntariat) – 5 p
Suficient (implicare într-un colectiv de cercetare) –
2 p

4. Contribuția la atingerea indicatorilor proiectului

3. Mediul de proveniență (domiciliul)

Rural – 10p



POCU 130631 Practică pentru o dezvoltare durabilă

Ce ai nevoie pentru a te înscrie?

1. Cerere de încriere (Anexa 1)

2. Carte de identitate (format pdf sau jpg)

3. Curriculum Vitae în format Europass (în limba română) - în care la rubricile

Informații suplimentare sau Anexe se specifică tipul și felul activității dacă este cazul

(implicarea într-un colectiv de cercetare, acțiuni de voluntariat, concurs studențesc,

conferință, sesiune de referate și comunicări, contract sau grant de cercetare, lucrări

publicate, etc.). CV-ul va fi completat la: https://europa.eu/europass/ro, urmând

următorii pași.

4. Formularul de înregistrare în grupul țintă al proiectului (Anexa 5, Secțiunea A)

5.  Declarație de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 6).

!!! Documentele de înscriere se completează în limba română indiferent de

limba de studiu.

!!! În prima etapă se vor depune documentele de la pct. 1, 2, 3, urmând ca

documentele de la punctele 4 și 5 să fie depuse numai de către studenții admiși în

proiect, după afișarea rezultatelor.

!!! Studenții admiși vor depune în mod obligatoriu documentele de la pct. 4 și 5

cu semnătură în format fizic.

https://europa.eu/europass/


Cum procedezi pentru a te înscrie?
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PAS1: Descărcă ANEXA 1 de pe pagina Facultății de Biologie și Geologie dedicată 
proiectului AICI (Pentru prima parte a înscrierii este nevoie doar de ANEXA 1, CV-ul și 
Cartea de identitate)

PAS2: Completarea Anexei 1 și pregătirea documentelor

PAS3: Încărcarea documentelor în format word/pdf accesând link-ul următor (este nevoie de 
logarea cu adresa de UBB pentru posibilitatea completării) CLICK AICI

PAS4: Verificarea listelor conform calendarului

Pentru cei admiși, PAS 5: Procedura de trimitere a Anexei 5 și 6 de către studenții se va 
comunica în momentul afișării listelor cu cei admiși.

Completarea formularelor (se acceptă semnătura în format jpeg/png inclusă în formulare pe 
locul destinat acesteia, urmând ca ulterior să fie semnate și în original de către cei admiși și 
depuse la Secretariatul Facultății până la un termen comunicat)

https://biogeo.ubbcluj.ro/pocu-130631-practica-pentru-o-dezvoltare-durabila
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7WNIWshA1U-CmPv9t_Ewlbj2UuaPPVBFvsqZegp4j5BUNTQ3RzZJUFJPNjRUUlZEUVJPRjZNMzVNOC4u

