


Ce trebuie să livreze echipele? 

Un proiect care să poată fi implementat de către echipa câștigătoare

în consorțiul CIVIS în anul 2022

Proiectul poate fi unul dintre cele descrise în pachetele de Virtual

Mobilities:

Micro-programe

Summer/Winter Schools

Bootcamps (asociate unui proiect de tip Open Labs)

Propunerile trebuie să se încadreze în direcțiile de interes ale CIVIS, 

prin conectarea lor cu unul dintre huburile existente în alianță. 

https://civis.eu/ro/activities/civis-calls/civis-virtual-mobilities-1st-call-for-proposals
https://civis.eu/ro/activities/civis-openlab
https://civis.eu/ro/activities/civis-hubs


Cum arată proiectul?  

● Prezentările finale vor fi de forma PPT, cu 10-15 slide-uri și vor include cel puțin următoarele 

informații:

▪ pe copertă: numele proiectului, numele echipei, numele mentorului și numele studenților care au 

lucrat în echipă

▪ identificarea problemei pe care proiectul își propune să o rezolve 

▪ soluția propusă cu forma aleasă și conectarea proiectului cu unul dintre HUB-uri

▪ posibili parteneri interni (din UB) și externi (din societatea civilă) ai proiectului propus

▪ calendar de implementare și schiță de buget

▪ elemente de comunicare a proiectului (gândite pentru publicul intern, din UB, și publicul extern)



...în calendar!

6 decembrie – start CIVISthon UB

6-9 decembrie – activitate de lucru 

pentru echipe

10 decembrie – susținerea publică a 

proiectelor și premierea câștigătorilor 

în fața comunității academice UB și a 

partenerilor invitați



Echipele trebuie să trimită prezentările finale până pe 9 

decembrie, la ora 12.00 pe e-mailul 

localcivisdays@unibuc.ro.

Susținerea proiectelor în fața juriului și a studenților și 

profesorilor UB are loc pe 10 decembrie, de la ora 10.00

Susținerea proiectelor va avea loc în ordinea tragerii la 

sorți, fiecare echipă având 10 minute la dispoziție = 7 

minute de prezentare + 3 minute de întrebări de la juriu. 

Premierea proiectelor are loc pe 10 decembrie, de la ora 

14.00, la același link la care ne vedem pentru prezentare. 

...în date.

mailto:localcivisdays@unibuc.ro
https://zoom.us/j/93178347278?pwd=em1GMDFzWWFIK1R0eERQYzVHcmFMUT09


Care sunt criteriile de jurizare?

Juriul va evalua următoarele componente ale proiectelor voastre:

calitatea proiectului în sine: identificarea unei probleme pertinente, corect 

conectată la direcțiile strategice ale alianței CIVIS, soluție coerentă pentru 

problema propusă, calendar realizabil etc. 

interdisciplinaritatea proiectului (în interiorul UB)

sustenabilitatea și durabilitatea proiectului

calitatea prezentării orale



Cum premiem cele mai bune proiecte?  

Cele mai bune            proiecte vor primi sprijinul echipei CIVIS UB pentru 

implementare.

Ele vor fi de asemenea prezentate comunității UB printr-o serie de 

articole de promovare (știri, interviuri cu membrii echipei etc.) pe site-ul 

UB și pe rețelele sociale. 

BONUS - Echipa clasată pe prima poziție primește și premii oferite de 

sponsorii competiției. 



Pe parcursul săptămânii de lucru, echipa 

CIVIS UB vă stă la dispoziție pentru sprijin:

Prof. Univ. Dr. Romiță Iucu

Președinte COAS UniBuc și coordonator CIVISthon UB

romita.iucu@unibuc.ro

Lect. Univ. Dr. Anamaria Nicola

Coordonator comunicare CIVIS-UB

anamarianeagu@fjsc.ro

Sau oricare alt membru al echipei extinse CIVIS UB, ale căror contacte le găsiți aici.

mailto:romita.iucu@unibuc.ro
mailto:anamarianeagu@fjsc.ro
https://unibuc.ro/despre-ub/civis/contacte-civis/

