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DECANAT FEAA/04.06.2016

Anunț selecție studenți FEAA
Campus Party 2018
În perioada 18-22 iulie 2018, la Milano, va avea loc ,,Campus Party 2018,, cel mai
mare festival de tehnologie și networking din lume pentru studenți. Evenimentele festivalului
se vor desfășura în cadrul unor secțiuni tematice paralele (development, software,
entreprenoriat, security, networking, e-commerce, big data, design, photography, social media,
robotics, biotechnology, astronomy, e-sports, e-health, greetech, hardware, gaming, modding
etc.), la care se adaugă peste 500 ore de conferințe. Mai multe detalii despre eveniment puteți
găsi pe site-ul oficial:
http://italia.campus-party.org/
Universitatea de Vest din Timișoara începând din anul 2012 este singura universitate
românească parte din acest proiect. O delegație de studenți la ciclurile de licență și master ai
UVT va putea participa gratuit la acest festival.
Costurile legate cazare (la cort) vor fi suportate de catre organizatori, costurile
referitoare la transport și cheltuieli de subzistență, vor fi suportate de către UVT, care a
câștigat un grant în acest sens. UVT are alocate un număr total de 50 de locuri din care 7
locuri sunt disponibile pentru studenții și masteranzii FEAA.
Criteriile de selecție sunt :
1. rezultatele academice
(media pe semestrul 1 an univ.2017/2018)----------------------------40%
2. implicarea în activități de voluntariat în folosul UVT
(an universitar 2017/2018)---------------------------------------------30%
3. participare și premiere la conferințe științifice studențești
(an universitar 2017/2018)----------------------------------------------30%
Dosarul de candidatură (dosar plic) va cuprinde:
1. CV în format europass
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae
2. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic FEAA (1 pagină)
3. Scrisoare de intenție (1 pagină)
4. Copie xerox după CI
5. Copie xerox după toate dovezile aferente activitaților prevăzute mai sus la
criteriile de selecție nr.2 și nr.3
Dosarele de candidatură se depun în format fizic la Decanat FEAA până vineri 8 iunie 2018
ora 14:00.
Prodecan FEAA,
Prof.univ.dr. Nicoleta SÎRGHI
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