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ANUNȚ 

privind selecția studenților reprezentanți ai Universității din București  

în CIVIS Global Student Council  

Introducere  

Prezentul anunț a fost elaborat în vederea selectării studenților reprezentanți ai Universității din 
București în structura „CIVIS Global Student Council”.  

Scurtă descriere  

Universitatea din București este beneficiar în cadrul proiectului CIVIS, a European Civic 
University (nr. proiect 101089983-ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-1). Proiectul este implementat 
pe o durată de 4 ani, cel mult până la data de 30 Septembrie 2026.  

„CIVIS Global Student Council” este structura de reprezentare studențească în cadrul Alianței 
CIVIS. Responsabilitatea studenților reprezentanți este aceea de a se implica activ în activitatea 
structurii „CIVIS Global Student Council” și de a reprezenta interesele studenților în structurile de 
guvernanță ale Alianței.  

Universitatea din București demarează procedura de selecție pentru trei poziții de studenți 
reprezentanți pentru studenții din Universitatea din București, cu valabilitate până la ianuarie 
2024.  

A. Calendarul selecției 

Etapă Descriere Perioadă 

1. Publicarea anunțului privind organizarea concursului pe website 22.12.2022 

2. 
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților prin formular online 
și verificarea documentelor din dosar 

22.12.2022-
13.01.2023 

3. 
Evaluarea dosarelor de candidatură 14.01.2023-

18.01.2023 
4. Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor (Admis/Respins). 19.01.2023 

5. Susținerea interviurilor* 
25.01.2023 –
26.01.2023 

6. Afișarea rezultatelor 30.01.2023 
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B. Pozițiile vacante și profilul candidatului 

 
Cele trei poziții de student reprezentant se adresează studenților înmatriculați la zi în una din 
facultățile din cadrul Universității din București la oricare dintre programele de studii licență, 
master sau doctorat. Studenții reprezentanți trebuie să aibă competențe lingvistice avansate de 
limbă engleză (minim B2 conform CEFR). Mandatul de student reprezentant are valabilitate 
până la finalizarea anului universitar 2022-2023.  
 
Candidatul trebuie să aibă experiență în ceea ce privește reprezentarea studențească. 
Competențele de comunicare, lucru în echipă și exprimare în public reprezintă avantaje. De 
asemenea, flexibilitatea și un bun management al timpului sunt calități necesare pentru ducerea 
la îndeplinire a sarcinilor de lucru.  
 

C. Oportunități și atribuții ale studenților reprezentanți 
 
Studenții reprezentanți vor avea ocazia să lucreze împreună cu ceilalți colegi într-un cadru 
internaționalizat și deschis dialogului. Posibilitatea de networking și deschiderea către studenți, 
personal academic și administrativ ce posed interese comune reprezintă o oportunitate de 
dezvoltare și creștere a colaborărilor internaționale și interdisciplinare.  
 
Studenții aleși să reprezinte studenții din Universitatea din București în cadrul „CIVIS Global 
Student Council” au ca responsabilitate principală asigurarea feedback-ului în cadrul structurii 
prin:  

 Participarea la ședințele lunare ale CIVIS Global Student Council; 
 Oportunitatea de a participa la evenimente internaționale (ex. Global CIVIS Days); 
 Implicare în dezvoltarea și întărirea canalului  de comunicare între CIVIS și comunitatea 

studențească din Universitatea din București; 
 Diseminarea informațiilor către membrii comunității studențești din Universitatea din 

București; 
 Îndeplinirea responsabilităților atribuite în cadrul CIVIS Global Student Council; 
 Participarea în cadrul activității unui Working Group din cadrul CIVIS Global Student 

Council (Social Media WG, Rules of Procedure WG, Internal Communication WG, African 
Partnership WG, Student Mobility WG); 

 
D. Conținutul Dosarului  

 Curriculum Vitae în format EUROPASS 
 Carte de identitate 
 Scrisoare de intenție 
 Carnet de student vizat pentru anul universitar în curs 
 Acte de studii:  

a. Diplomă de Bacalaureat – pentru studenții la programe de licență; 
b. Diploma de Licență – pentru studenții la programe de master; 
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c. Diplomă de Licență și Diplomă de Master – pentru studenții la programe de 

doctorat. 
E. Detalii privind depunerea dosarului 

Dosarele se depun online, prin completarea formularului de înscriere 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHiDHmJs6ZKdhdVvtDiHMcvvB_DdeL90uN4LODAKt5cMH
LQQ/viewform?usp=sharing) și încărcarea tuturor documentelor necesare solicitate la punctul D. 
Termenul limită de trimitere a dosarului este 13.01.2023.  

 

Coordonator UB pentru Alianța CIVIS, 
Conf. Univ. Dr. Sorin COSTREIE, 

PRORECTOR 

Coordonator Instituțional CIVIS UB, 
Mirabela AMARANDEI, 

DIRECTOR 
 


