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ANUNT SELECŢIE STUDENT VOLUNTAR (MENTOR) 

Denumirea postului ocupat: Student voluntar (mentor) 

Atribuţiile postului: studenţii voluntari (mentori) vor oferi sprijin studenţilor din grupul ţintă 
pe tot parcursul participării acestora la diferite activităţi în cadrul sub-proiectului şi vor avea 
întâlniri periodice cu studenţii grupului ţintă, a căror durată estimată este de 2 ore/lună. La 
finalul anului vor depune un raport de activitate 

Criterii de Calificare și Selecție 

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie – Universitatea din Piteşti invită studenţii eligibili  să-și 

exprime interesul de a participa la competiție în vederea ocupării postului de student voluntar 

(mentor). Studenţii interesaţi interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că 

dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile. 

 Competenţele minime solicitate sunt următoarele: 

 Student al Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie în cadrul ciclului de studii universitare 

de licenţă (anul II, III) din domenii de specializare diverse, medie >7; 

 Implicare Activităţi extraşcolare sau în acţiuni de voluntariat în folosul studenţilor în 

cadrul facultăţii sau universităţii; 

Candidatul care obţine punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi 

invitat pentru semnarea contractului de voluntariat. 

Nr. 

crt 
CRITERII 

PUNCTAJ 

MAXIM 

POSIBIL 

1. Calificări Generale (Student FMT/DFMI, an II sau III, medie >7) 50 puncte 

2. 
Calificări şi abilităţi specifice (A desfăşurat activităţi extracurriculare, a 

desfăşurat activităţi de voluntariat, a participat la concursuri studenţeşti) 
40 puncte 

3 Motivaţie şi dinamism 10 puncte 

  Punctaj maxim  total 100 puncte 

Documente necesare 

Studenții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de intenţie, însoțită de CV şi copie CI. 

Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (copii după 

diplome şi certificate care să ateste implicarea în activități extrașcolare sau de voluntariat) care 

să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție. 

Toate documentele menționate anterior se transmit în format electronic prin e-mail (un singur 

fisier pdf), pe adresa adrian.preda@upit.ro  până la data de 09.10.2020, ora 16:00. 

Director grant, 

Conf. dr. ing. IORDACHE Daniela Monica 
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