Ț SELECȚIIE STUDEN
NȚI
ANUNȚ

ADRUL PR
ROIECTUL
LUI CNFIS
S-FDI-2020--0484 „Coompetență etică și integritate
i
ÎN CA
academică în cerccetarea științifică și actul didactic” (CEIA
IACSAD) V
VA AVEA LOC ÎN
PERIOA
ADA 26-288.10.2020 CONCURS
C
SUL DE SELECȚIE PENTRU STUDENȚ
ȚII CARE
DORES
SC SĂ PAR
RTICIPE LA
A ACTIVITĂ
ĂȚILE DE AUDIT ET
TIC.

v colaboraa cu echipa dde audit în vvederea obțiinerii dateloor necesare ccercetării.
Studențiii selectați vor
Proceduura de seleccție va avea în vederee disponibillitate de im
mplicare, doovedită prinn activități
anterioaare de naturră civică, soocială sau dde voluntarriat, capacittate de relațționare dovvedită prin
activitățțile sale anteerioare în caadrul organiizațiilor studdențești.

mătoarele crriterii:
Penttru a fi selecctat ca particcipant, canddidatul trebuuie să îndepllinească urm
a) să fiee înscris întrr-un program
m de studii dde licență laa USV;
b) să fiee cel puțin abbsolvent al primului ann de studiu licență;
c) să dem
monstreze m
motivația dee a participaa la proiect;
d) să fiee bun cunosccător al mettodologiilor de cercetarre.
Studenții voor depune / trimite
S
t
prin email (la addresa ionelaa.craciun@uusm.ro) la seecretarul
comisiei de selecțiee (biroul recctorat dona IIonela Crăciiun) o cereree de înscrierre (Anexa 1) și o
scurtă sccrisoare de pprezentare șși motivare (max. 2 paggini) în care să descrie eexperiența anterioară,
a
principaalele realizărri și motivarrea participării în activiitatea de audit etic.

Anexa 1

mnule Direcctor de Prooiect,
Dom

S
Subsemnatu
ul (a) ......................................................................................................................,
student (ă) la Faculltatea .......................................................................................................................,
program
mul de studiuu............................................................................................................................,
nivelul de
d studiu (liicență,) .......................................annul de studiuu ............., vă
v rog să-mii aprobați
înscriereea la concurrsul de seleccție a studennților care vvor participaa la activitățiile de audit etic din
cadrul U
USV care voor avea loc îîn cadrul prooiectului CNFIS-FDI-2
CN
2020-0484 „
„Competențță etică și
integritaate academiică în cercetarea științif
ifică și actull didactic” (CEIACSAD
(
D) în anul uuniv.
2020-20021, semestrrul 1.
V mulțumeesc.
Vă

