
Burse de internship în cadrul Facultăţii IEEIA 
 

Facultatea de Inginerie Electrica, Energetică si Informatică Aplicată oferă două burse de internship pentru studenţi ai 

facultăţii, pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018: o bursă la sistemul informatic al facultăţii şi o bursă la 

secretariatul facultăţii. 

 

Ce voi avea de făcut? 

Pentru bursa de internship la sistemul informatic al facultăţii, te vei ocupa de: 

- Întreţinerea sistemului informatic al facultăţii: serviciul de poștă electronică, serviciul de găzduire web, întreţinerea bazei de 

date şi dezvoltarea de rapoarte pentru aceasta, întreţinerea şi încărcarea informaţiilor pe site-ul de orar, etc.; 

- Întreținerea şi actualizarea paginii web a facultăţii şi a departamentelor; 

- Realizarea de pagini web noi pentru centrele de cercetare; 

- Construirea si popularea unor baze de date cu informaţii specifice facultăţii sau departamentului. 

Pentru bursa de internship la secretariat, te vei ocupa de: clasarea, pregătirea documentelor şi  completarea  inventarelor în 

vederea arhivării. 

 

Care sunt avantajele? 

Ca stagiar la IEEIA, vei avea ocazia să lucrezi alături de persoane din conducerea facultăţii la proiecte importante și să acumulezi 

experiență de care să beneficiezi în carieră. De asemenea, îți oferim oportunitatea să te remarci și să fii recompensat pentru 

activitatea ta. În urma desfăşurării acestui stagiu vei primi şi nota pentru practica tehnologică dacă eşti student în anul II sau  III. 

Vei primi o bursă specială de 350 de lei/ lună, care poate fi cumulată cu bursa de studiu sau bursa socială. Primele două 

săptămâni sunt considerate perioadă de probă.  

La sfârșitul stagiului vei primi un certificat din partea facultăţii, care să ateste activitatea desfășurată.  

  

Ce program voi avea? 

Vei beneficia de un program flexibil, ca să poți îmbina activitățile profesionale cu participarea la cursuri, seminarii și laboratoare. În 

total, va trebui să lucrezi 20 de ore pe săptămână. 

  

În ce perioadă se va desfășura stagiul? 

Stagiul se va desfășura pe parcursul semestrului I al anului universitar 2017 – 2018, mai precis în perioada 4 octombrie 2017 – 12 

ianuarie 2018, fără perioada vacanţei de Crăciun şi sărbătorile legale. 

  

Cum și până când trebuie să mă înscriu? 

Pentru a participa la stagiul de practică, trebuie să fii student în anii II, III sau IV la studii de licenţă sau la studii de master şi trebuie 

depui un dosar de înscriere la Decanatul Facultăţii IEEIA (Corp E, et. 2), în intervalul 25 – 29 septmbrie 2017. Dacă în urma 

concursului de dosare vei fi selectat, va trebui să susții un interviu luni, 2 octombrie 2017, ora 10.00, in sala de consiliu a facultatii, 

corp E, etaj II..  

  

Ce trebuie să conțină dosarul de candidatură? 

În dosarul de candidatură trebuie să se regăsească următoarele documente: 

· cerere de înscriere în program; 

· adeverință de student la IEEIA și situația școlară până în prezent; 

· CV în format Europass în care să se regăsească fotografia candidatului, datele de contact,  precum și informații privind 

activitățile școlare și extracuriculare relevante desfășurate; 

· scrisoare de intenție în care să explici de ce dorești să urmezi acest stagiu de practică; 

 

Alte informaţii... 

Dacă mai ai nelămuriri cu privire la desfășurarea acestor stagii și dorești să beneficiezi de informații suplimentare, trimite un e-mail 

la adresa decanat@ee.tuiasi.ro, sună la numărul de telefon 0232 701125 sau fă o vizită la decanat. 


