3 BURSE INA SCHAEFFLER de o lună pentru studenți din
AN TREMINAL
Stimați studenți,
Societatea Ina Schaeffler România SRL vă invită să participaţi la proiectul Cu picioarele
pe Pământ – supravieţuitor în viaţa reală, proiect derulat în parteneriat cu Universitatea
Transilvania din Brașov și menit să vă ajute să gestionaţi responsabil resursele financiare pe
care le veţi avea la dispoziţie atunci când, în calitate de absolvenţi, veţi avea un loc de
muncă.
Ina Schaeffler România SRL acordă trei burse în cuantum de 600 de lei (fiecare) pentru
o durată de o lună unor studenţi din an terminal, studenţi care ulterior vor fi incluşi în
planurile de dezvoltare ale firmei.
Criteriile (cumulative) de selecţie pentru studenţi sunt următoarele:
1. Să vorbească germana şi/sau engleza fluent;
2. Să fie studenţi integralişti, preocupaţi de dezvoltarea lor profesională.
Obligațiile studenților sunt următoarele:
1. Să fie de acord să cheltuiască suma alocată pentru cumpărăturile legate de întreţinerea
proprie (alimente, transport, produse de îngrijire personală, cărţi, tot ceea ce este necesar
traiului de zi cu zi) în perioada 17 martie- 16 aprilie 2014;
2. Să noteze zilnic cheltuielile efectuate, să păstreze bonurile fiscale ale cumpărăturilor
efectuate şi să transmită săptămânal, prin e-mail, lista acestora
cadrului didactic
coordonator al cercetării;
3.Să participe la sesiunea deprezentare a modului în care şi-au gestionat bugetul, împreună
cu reprezentanţii societății Ina Schaeffler România SRL şi cei ai Universității Transilvania din
Brașov implicați în proiect;
4. Să fie de acord ca datele referitoare la modul în care s-a desfăşurat acest experiment să
fie prelucrate ulterior pentru cercetări de natură economică, sociologică şi culturală realizate
în cadrul universităţii;
5. Să se implice în proiectele propuse ulterior de sponsorul proiectului, compania Ina
Schaeffler Braşov, în vederea perfecţionării profesionale şi, în cazul în care li se oferă
această ocazie, în vederea obţinerii unui loc de muncă.
Studenții selectați de către reprezentanții Ina Schaeffler România SRL vor semna un
angajament individual de respectare a obligațiilor prezentate mai sus.
Cei ce îndepliniți criteriile de selecție și doriți să participați la proiect, trimiteți, vă rog, CVurile dumneavoastră și datele de contact (adresă e-mail, telefon) la adresa de e-mail a
coordonatorului priectului până la data de 7 martie 2014, ora 15.00.
Coordonator proiect:
lector univ. dr. Daniela Sorea
Departamentul de Științe Sociale și ale Comunicării
sorea.daniela@unitbv.ro
Tel: 0727357695

