FACULTATEA DE LITERE anunță deschiderea unui concurs pentru
acordarea a trei burse speciale, în vederea organizării unui BIROU
STUDENȚESC AL FACULTĂȚII DE LITERE.

A. Calendarul concursului:
25 - 27 mai 2016: depunerea dosarului de către candidați la decanat (dna.
secretar Ramona Motrea, între orele 11-15)
28 - 30 mai 2016: comisia de acordare a burselor analizează dosarele
31 mai, ora 14, 2016, la decanat: susținerea interviului de către candidați în
fața comisiei
31 mai 2016: afișarea rezultatelor
31mai - 2 iunie 2016 (într-un interval de 48 de ore de la ora afișării):
contestații
3 iunie 2016: afișarea rezultatelor finale

B. Dosarul va cuprinde următoarele documente:
1. CV
2. O prezentare detaliată (acolo unde e cazul) a experienței organizatorice şi
de administraţie anterioare (cu precizarea tipului de activitate, a nivelului şi
a perioadei; exemplu: membru în echipa de organizare a Zilelor Porților
Deschise, Facultatea de Litere, 2015)
3. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic
4. Situația școlară până în semestrul I din anul universitar 2015-2016
5. Declaraţia candidatului că poate activa 4 ore / zi in cadrul biroului

C. Biroul va fi alcătuit din trei membri, dintre care unul va avea statut de
coordonator. Cuantumul burselor este de 450 RON pentru membrii biroului,
respectiv 600 RON pentru coordonatorul biroului.
Atribuțiile membrilor biroului:
1. Informarea studenților cu privire la: cazări, burse, tabere, organizarea de
seminare introductive la începutul anului I care să prezinte studenților admiși
în acel an structura anilor de studiu, informații legate de orar și săli etc;
2. Construirea și administrarea unui site propriu cu rol de prezentare și rol
informativ.
3. Activități de PR în folosul studenților și al facultății;
4. Asistență la admitere în mediul online;
5. Asistență la decontarea abonamentelor;
6. Organizarea de întâlniri cu studenții reprezentanți;
7. Realizarea de parteneriate cu diverse instituții pentru practica studențească
și strângerea de fonduri pentru evenimentele studențești.
Coordonatorul biroului menține legătura cu studenții și conducerea facultății,
fiind direct răspunzător de tot ce se întâmplă în birou și de buna organizare a
acestuia.

D. Criterii minime de eligibilitate:
Se pot înscrie la concurs studenții facultății din orice an de studii și orice
program de studii, corespunzând criteriilor de acordare a burselor prevăzute
de
a Universității din București
(http://www.unibuc.ro/n/organizare/diradmin/dcamine/docs/2015/iun/17_10_07_29Metodologie_pentru_acordarea_burselo
r_si_altor_forme_de_sprijin_pentru_studenti_2015-2016.pdf).
Sunt necesare cunoașterea metodologiilor studențești (Carta UB), abilități de
operare pe computer, aptitudini de lucru în echipă (comportament
nediscreţionar, flexibilitate, spirit de cooperare).
Sunt excluși de la concurs studenții cu probleme disciplinare.

E. Componenţa comisia de selecţie a candidaţilor
Prof. univ. dr. Emil Ionescu, decanul Facultăţii de Litere (preşedinte)
Membri:
Gabriela Dena, secretar-şef al Facultăţii de Litere
Teodor Gurgui (student, membru în CFL)
Alexandru Ionuţ Lazarovici (student, preşedinte al ASUB, Facultatea de Litere)
Raluca Tudoran (student, membru în CFL)
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