
                                                                                                                                                      
Internship la  Facultatea de Automatică şi  Calculatoare 

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi 
 

Studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) au posibilitatea de a urma un internship în cadrul 
Facultăţii de Automatică şi Calculatoare (AC) în al doilea semestru al anului universitar 2017 - 2018. Sunt disponibile 
prin concurs 3 poziţii de stagiatură.  

Ca stagiar la AC, vei avea ocazia să lucrezi alături de persoane din conducerea instituției la proiecte importante și să 
acumulezi experiență relevantă în muncă. De asemenea, îți oferim oportunitatea să te remarci dintre colegii tăi și să fii 
recompensat pentru activitatea ta. 

Vei primi o bursă specială de 350 de lei / lună, care poate fi cumulată cu bursa de studiu sau bursa socială. Primele 
două săptămâni sunt considerate perioadă de probă. 

La sfârșitul stagiului vei primi un certificat din partea universității, care să ateste activitatea desfășurată. 

Obiectivele stagiaturii sunt: 

- promovarea facultăţii de Automatică şi Calculatoare în mediul online (Facebook, Linkedin, Twitter, etc); 
- design materiale promoţionale AC; 
- organizarea evenimentelor studenţeşti din cadrul facultăţii; 
- îmbunătăţirea vizibilităţii site-ului facultăţii; 

 

Dosar Concurs: 
 

- Cerere de înscriere 
 

- Curriculum Vitae (în limba engleză): trebuie să 
conţină fotografia candidatului, datele de contact, 
informaţii privind activităţile şcolare şi 
extracuriculare. 
 

- Scrisoare de intenţie (în limba engleză) 
 

- Se pot ataşa atestate pentru limba engleză  
 

- Se pot ataşa documente privind competenţe legate 
de softurile descrise în atribuţiile fiecărei poziţii. 

 
      Termen de depunere a dosarelor complete – 
09.feb.2018 – la secretariatul facultăţii. Interviu 
12.feb.2018 ora 11.00, Sală Cosiliu AC. 
 
Pentru detalii suplimentare email: aburlacu@ac.tuiasi.ro 

Atribuţii vizate: 
Poziţia 1: 

- să fie o persoană creativă; 
- să cunoască foarte bine funcţionalităţile pe care 

Wordpress le oferă unui site; 
- cunoştinţe de PHP, SEO, Google Analytics sunt de dorit; 
- să cunoască foarte bine limba engleză; 

 
Poziţia 2: 

- să fie o persoană creativă; 
- să cunoască bine Adobe Photoshop; 
- cunoştinţe de Adobe Ilustrator, Corel Draw sunt de dorit; 
- să cunoască foarte bine limba engleză; 

 
Poziţia 3: 

- să fie o persoană creativă; 
- să cunoască foarte bine modurile de utilizare ale; 

pachetului MS Office; 
- să cunoască bine modurile de promovare şi facilităţile 

Facebook, Linkedin, Twitter; 
- să cunoască foarte bine limba engleză; 

 
 


