București, 31 august 2015

Încep înscrierile preliminare în proiectul DIGIPUB

Începând cu data de 1 septembrie 2015, toți cei interesați de participarea la proiectul DIGIPUB au
posibilitatea de a participa la etapa înscrierilor preliminare, realizată exclusiv online.
Asfel, dacă sunteți înscriși la studii de licență sau masterat ale instituțiile de învățământ
superior din regiunea București-Ilfov, Asociaţia Editorilor din România, împreună cu
Universitatea Bucureşti și DIASTASI Training and Consulting Services Grecia vă invită să
participați la activitățile proiectului "Competenţe digitale pentru piaţa editorială în era
publicaţiilor electronice" - DIGIPUB", ID proiect 156046, finanţat în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane prin Fondul Social European, Axa prioritară 2
„Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de
la școală la viața activă”, ca membru în grupul-țintă.
Proiectul are durata de șase luni, între iulie și decembrie 2015, și obiectivul său general constă în creşterea
nivelului de calificare practică a studenților pentru facilitarea unei viitoare încadrări în muncă în domeniul
editorial.
Pentru a putea participa la proiect, în ceea ce privește practica pe care trebuie să o efectuați în anul
universitar 2015-2016, planul de învațământ trebuie să fie similar cu cel al următoarelor facultăți din cadrul
Universității București: Filosofie, Geografie, Istorie, Jurnalism și Științele Comunicării, Limbi și Literaturi
Străine, Litere, Psihologie și Științe ale Educației, Științe Politice. Vă rugăm să verificați aici [hyperlink to
http://digipub.ro/index.php/inscrie] dacă îndepliniți condițiile de înscriere.
Recrutarea și selecția membrilor grupului-țintă se va derula în doua etape:
În prima etapă (preliminară), sunteți invitați să completați și să ne trimiteți formularul de înscriere
completat, semnat și scanat, alături de CV-ul dumneavoastră în format Europass, pe adresa
teodora.gheorghevici@digipub.ro. Formularul de înscriere și un model de CV pot fi găsite pe site-ul nostru,
la secțiunea “Înscriere” [hyperlink to http://digipub.ro/index.php/inscrie].
În cea de-a doua etapă (ce urmează să se desfășoare în decursul lunilor septembrie-octombrie, la date și
în spații ce vor fi anunțate pe acest site), vor avea loc zece sesiuni de informare a membrilor grupului-țintă
în cadrul cărora vă vom oferi detalii despre proiect și vă vom informa asupra condițiilor legale privind
prelucrarea datelor. Pentru a finaliza procesul de înscriere, este necesar să participați la una dintre aceste
sesiuni de informare, aducând cu dumneavoastră câteva documente: o copie a cărții dumneavoastră de
identitate și a carnetului de student, alături de câteva formulare pentru grupul-țintă și un acord pentru
prelucrarea datelor ce au caracter personal. Pentru a scurta timpul de înscriere, vă vom ruga să completați
în prealabil formularele și acordul necesare pentru înscrierea finală. Aceste documente vor fi disponibile pe
site-ul proiectului în momentul anunțării sesiunilor de informare.
Studenții selectați vor beneficia de un program integrat constând în:
1. Orientare și consiliere în carieră, în sesiuni de grup și individuale.

2. Participarea la stagii de practică în cadrul editurilor. Se vor acorda subvenții pentru fiecare participant
care finalizează stagiul de practică, în cuantum de 1200 lei lunar, pentru o perioadă de două luni. Studenții
vor fi îndrumați și notați de către tutorii și supervizorii de practică. Cei mai motivați și implicați 25 de studenți
vor lua parte la o vizită de studiu la partenerul transnațional.
Asteptam înscrierea dumneavoastra la activitățile proiectului!
Cu stimă,
Echipa Digipub

