
 
 

 

Procedura de selecție membrilor din echipa de proiect pentru 
proiectul Computing Innovation for Technology Entrepreneurship – CITE 

 

 

Stimați colegi, vă informăm că proiectul CITE - Computing Innovation for Technology 
Entrepreneurship a fost aprobat și a ȋnceput desfășurarea activităților acestuia. 

 

Denumire Proiect: Computing Innovation for Technology Entrepreneurship – CITE 

Program de finanțare: “EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR” 

Nr. Referință: 18-COOP12 

Partener: Østfold University College, Norvegia 

Obiective:  

1. Dezvoltarea domeniului de Tehnologia informației și comunicații la Universitatea 
POLITEHNICA din București prin introducerea unor cursuri de Antreprenoriat și de 
Inovație ȋn acest domeniu 

2. Ȋntărirea relațiilor cu facultatea de calculatoare de la Østfold University College. 
3. Pregătirea studenților ȋntr-un mediu competitiv  

Aceaste obiective țintesc ȋn primul rȃnd pregătirea studenţilor de master in domeniul 
antreprenoriatului tehnologic în tehnologia informaţiei, prin introducerea unui curs de 
“Information and Communications Technology Entrepreneurship” pentru programele FILS din 
domeniul Inginerie și Management: Business Administration and Engineering, Geschäfts- und 
Industrieverwaltung și Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie. 

Un alt curs care va fi dezvoltat este “Information and Communications Technology based 
Innovation”, pentru programele FILS din domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei: 
Software Engineering și Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs. 

Activitățile ce vor fi desfăsurate includ: 

1. Dezvoltarea de support de curs pentru disciplinele de mai sus. 
2. Dezvoltarea de materiale pentru Hub-ul antreprenorial de la FILS  
3. Realizarea de articole de cercetare cu partenerii norvegieni şi cu studenţii de 

masterat din aceste domenii. 
4. Participarea a 3 cadre didactice din UPB la o saptamana de pregătire ȋn Norvegia. 
5. Realizarea site-ului web al proiectului. 



 
 

 

Procedura de selecție vizează completarea echipei de management și realizarea echipei 
de implementare și a echipei administrative. Echipa de selecție este alcătuită din Conf. Dr. 
ing. Ionel-Bujorel Păvăloiu, persoană de contact pentru proiect, Prof. dr. ing. George Drăgoi 
și Conf. dr. ing. Andrei Vasilățeanu.  

Pentru a participa, doritorii trebuie sa trimită o scrisoare de intenție (pentru participare 
ȋn echipa managerială, de implementare sau administrator site web) și un Curriculum 
Vitae la adresa bujor.pavaloiu@upb.ro, pȃnă la data de 11 Noiembrie 2019. 

Criterii de selecție: 

1. Candidații trebuie să fie persone cu activități didactice sau de cercetare ȋn UPB, 
cunoscătoare ale limbii engleze. 

2. Pentru echipa de management, se punctează cu 40 de puncte experiența de 
management (ȋn special managementul proiectelor), cu 30 de puncte corelarea cu 
obiectivele proiectului (participare la activități similare, motivație, implicare), cu 20 de 
puncte experiența de lucru ȋn domeniile Inginerie și Management sau Calculatoare şi 
tehnologia informaţiei și cu 10 puncte competențele digitale. 

3. Pentru echipa de implementare, se punctează cu 40 de puncte experiența didactică ȋn 
domeniile Inginerie și Management sau Calculatoare şi tehnologia informaţiei, cu 30 de 
puncte corelarea cu obiectivele proiectului (participare la activități similare, motivație, 
implicare), cu 20 de puncte experința ȋn cercetare și cu 10 de puncte competențele 
digitale. 

4. Pentru administratorul site-ului web, se punctează cu 70 de puncte experiența ȋn acvități 
similare și cu 30 de puncte corelarea cu domeniile Inginerie și Management sau 
Calculatoare şi tehnologia informaţiei 

5. Condiția de selecție este obținerea a minim 70 de puncte din 100. Pentru 
Administrator site web, ȋn cazul mai multor concurenți, se va lua candidatul cu cel mai 
mare punctaj. 

 

Manager Proiect, persoană de contact UPB, 

Conferențiar dr.ing. Ionel-Bujorel PĂVĂLOIU 

 

 

mailto:bujor.pavaloiu@upb.ro

