ANUNT 2 SELECTIE GRUP TINTA
„ANTREPRENORIAT COMPETENT ÎN RÂNDUL TINERILOR – ÎNVĂȚĂMÂNT
INOVATIV PENTRU VIITOR – ACTIV” POCU/379/6/21/124635
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANTA (P5)

Anunț selecție grup țintă proiect ACTIV (25 studenti an III si 20 cadre didactice
universitare). Documentele necesare înscrierii în grupul țintă (GT):
• copie CI (GT trebuie să aibă domiciliul sau reședința într-o regiune mai puțin dezvoltată a
Romȃniei – SE, SM, NE);
• adeverință privind statutul de student înmatriculat într-un program de studii de licență (care
va cuprinde date relevante în legatură cu studiile în curs de desfășurare);
• acolo unde este cazul, studenții netradiționali vor prezenta în plus documente justificative
pentru demonstrarea vȃrstei de peste 24 ani, respectiv a încadrării în categorie de persoană cu
dificultăți socio-economice etc., alte documente din care să reiasă domiciliul în mediul rural
sau încadrarea într-un grup vulnerabil sau categorie de dizabilitate/tip de boală cronică,
declarație de apartenență la etnia rromă etc.;
• adeverință de angajat în Univ. Ovidius din Constanta - pentru cadre didactice din
învățămȃntul superior;
• copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
• cerere de înscriere;
• alte documente care demonstrează eligibilitatea la GT(după caz).
Depunerea dosarelor se face online pe adresa andreigurau@yahoo.com.
Persoane de contact: Gurau Marian Andrei 0727/804893 (expert grup țintă) si
Melnic Lucia (coordonator partener P5).
Criteriile de selecție pentru GT:
• apartenența la o categorie defavorizată (pentru studenți);
• performanțe obținute în anul scolar curent (pentru studenți);
• domeniul de studii de licență identificat prin SNC si SNCDI (pentru studenți);
• experienta in dezvoltarea de programe de studii universitare (pentru cadre didactice);
• specializarile la care predau să fie in corelatie directa cu domeniile de studii ale studentilor domenii identificate prin SNC si SNCDI (pentru cadre didactice)
• disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului;
• evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului;
• principiul „primul venit primul servit”, avȃnd totuși în vedere că va fi acordată prioritate
studenților care provin din grupuri vulnerabile.
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