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Regulament de selecție a studenților pentru Clusterele SMART 
 
Preambul 
  
În cadrul proiectului cu titlul ”SMART Student for Future! Program complex de practică pentru 
studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea 
inserției pe piața muncii”, contract de finanţare POCU/626/6/13/130584, cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Universitatea Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, asigură derularea unor stagii de practică pentru studenţii 
facultăţilor de Istorie şi Filosofie, Litere și Psihologie și Științe ale Educației pe durata fiecărui an de 
implementare a proiectului. 
 
 
Obiectivul general al proiectului este să contribuie la facilitarea inserției studenților de la facultățile 
de Istorie și Filosofie, Litere și Psihologie și Științele Educației pe piața muncii, ca urmare a dobândirii 
de competențe practice relevante, prin participarea la un program complex de educație și formare 
profesională în domenii de specializare inteligentă și sectoare economice cu potential competitiv.  

 
Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Creșterea numărului de absolvenți ai Facultăților de Istorie și Filosofie, Litere și Psihologie și 
Științele Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, care își găsesc un loc de 
muncă în urma accesului la activități de învățare la un potential loc de muncă/cercetare/inovare, 
cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv –conform SNC – și domeniile de 
specializare inteligentă – conform SNCDI. 

2. Optimizarea ofertei educaționale prin: 
- consolidarea/inițierea unor parteneriate sociale, centrată pe formarea și 

dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, 
inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane;  

- accesibilizarea programului de formare de anterprenoriat și a celui de 
management de proiect destinat tuturor studenților celor trei facultăți implicate 
– facultativ  

- dotarea tehnică a celor trei facultăți cu tehnologie adecvată utilizării TIC în 
procesul de predare/învățare/evaluare inclusiv în ceea ce privește componenta 
practică a programelor de studii universitare. 

3. Dezvoltarea meta-competențelor viitorului: antreprenoriat, autonomie, design thinking și 
autodisciplină pentru minimum 300 de studenți de la facultățile de Istorie și Filosofie, Litere și 
Psihologie și Științele Educației prin implicarea acestora într-un program complex de formare, 



 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020                          
Axa prioritară 6 „Educație și competențe”  
Componenta ”Stagii de practica pentru studenți – Regiuni mai puțin dezvoltate” 
Titlul proiectului: ”SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la 
Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața 
muncii” 
Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
Contract POCU/626/6/13/130584 

                    

 

 

mentorat și practică de specialitate în sectoare economice cu potential competitiv și în domenii 
de specializare inteligentă; 

4. Consolidarea legăturilor instituționale între cele trei facultăți și operatori economici din mediul 
privat și/sau actori din domeniul cercetării/dezvoltării/inovării, prin dezvoltarea și/sau 
înființarea unor parteneriate, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică  

5. Diversificarea colaborării interdisciplinare prin pilotarea a cel puțin șase clustere SMART cu 
caracter inovativ și potential de aplicabiltate pe piață – exemple de bune practice 

6. Creșterea ratei de participare a studenților la programele din cadrul parteneriatelor nou 
înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii absolvenților de studii terțiare; 

 
 
În cadrul proiectului este prevăzut că, după încheierea stagiului de practică, în fiecare an, un număr de 
30 de studenți, respectiv 10 de la fiecare facultate implicată în proiect, vor fi selectați pentru 
participarea în Clustere pentru a realiza activități interdisciplinare. În situaţia în care de la o facultate 
nu se înscriu 10 studenţi, locurile rămase libere vor fi repartizate către studenţii din GT de la celelalte 
facultăţi.  
 
Capitolul I: Criterii de eligibilitate  
Pentru accesul în clusterele SMART sunt eligibili studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele 
criterii:  

 au completat şi semnat formularul individual de înregistrare a grupului ţintă;  

 au completat şi semnat declaraţia de consimţământ;  

 au înregistrat o rată de participare la activiăţile proiectului de cel puţin 80%;  

 au finalizat stagiul de practică şi au promovat colocviul de practică; 

 au depus documentele aferente dosarului de acces în clustere 

 au participat la interviu. 
 
Capitolul II: Conţinutul dosarului pentru a 
Dosarul pentru accesul în clustere va conţine:  

 

 O cerere tip de acces în Clusturele SMART;  

 O scrisoare de motivație  
 

Dosarul pentru acces în Clusterele SMART se depune online pe adresa smart.granturi@ubbcluj.ro, 
cu subiectul Clustere_SMART_Facultatea de……. 
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Capitolul III: Selecţia studenţilor pentru acces în clustere SMART 
Se constituie o comisie de concurs, alcătuită din managerul de proiect, cei trei coordonatori generali şi 
trei secretari de comisie. Se va organiza un singur concurs pentru fiecare an de implementare a 
proiectului, la care participă studenţii de la toate facultățile implicate în proiect.  
 
Nota finală obţinută de student în cadrul concursului se calculează astfel: 
- 40% interviu. Scopul interviului este acela de a urmări modul în care candidaţii reuşesc să exprime 
într-o maniera clară şi concisă motivația pentru care doresc să facă parte din Clusterele SMART; 
- 30% scrisoarea de motivație ; 
- 30% media notelor obţinute de la tutorele de practică și respectiv expert.  
 
Criterii de departajare în caz de medii egale:  

1. Nota obţinută la colocviul de practică 
2. Media din ultimul an de studiu. 

 
Procesul verbal al şedinţei este documentul care atestă rezultatele evaluării studenţilor în vederea 
accesului în clusterele SMART. 
 
Lista cu studenţii care vor face parte din clusterele SMART se va publica pe site-ul proiectului și pe 
site-urile celor trei facultăți.  
 
Capitolul IV: Anexe 
Următoarele anexe sunt parte integrantă a prezentului regulament: 
Anexa 1 Calendar 
Anexa 2 Cerere înscriere clustere SMART  
 
Capitolul V: Prevederi finale  
Prezentul regulament se aplică în cadrul proiectului POCU/626/6/13/130584, începând cu data de 20 
august 2021.  
   
        


