Stagiari la Senatul României
- proiect referitor la un stagiu de voluntariat la Senatul României Proiectul dezvoltat în comun de Senatul României si Facultatea de drept a Universitatii din
Bucuresti intitulat « Stagiari la Senatul României » si care priveste selectarea, participarea
si evaluarea activitatii unor studenti ce urmeaza a fi recrutati pentru a efectua un stagiu de
voluntariat în cadrul Senatului României are ca principale obiective (i) eficientizarea
activitatii parlamentare, inclusiv prin dechiderea Senatului României fata de societatea civila
si (ii) integrarea studentilor în activitati practice de natura a le permite o mai buna orientare
profesionala la momentul finalizarii studiilor.
Scopul imediat al acestui proiect consta în elaborarea unor sinteze si analize interne
referitoare la activitatea parlamentara a Senatului, ce pot fi valorificate de catre institutia
publica în activitatea sa ulterioara, iar de catre studenti în lucrari de finalizare a unor cursuri
ori de finalizare a studiilor sau în articole de cercetare stiintifica publicabile în revistele de
specialitate.
Durata stagiului va fi de un an universitar, cu respectarea perioadelor de sesiune si de vacante
parlamentare. Pe parcursul stagiului studentii trebuie sa asigure o prezenta la Senat de minim
3 si maxim 5 ore pe saptamâna.
Selectarea studentilor susceptibili sa participe în proiect va avea loc anual, pe baza respectarii
urmatoarelor criterii : (i) media generala a anilor anteriori de studiu cel putin 9 si (ii) note
între 8-10 la Drept constitutional si la Institutii politice.
Pentru anul universitar 2012-2013, selectia studentilor va avea loc vineri, 27 aprilie 2012.
Locuri disponibile : 4 pentru anul IV, numai pe durata primului semestru de studii; maximum
8 pentru anul III; maximum 3 pentru anul II. Studentii care la finele stagiului dedicat celor
din anul II, respectiv, III de studii universitare obtin certificatul eliberat de Senatul României
si doresc sa continue activitatea de voluntariat si în anul urmator de studii pot obtine aceasta
facilitate cu acordul îndrumatorului de practica si al coordonatorului proiectului.
Pentru o buna organizare a acestui stagiu de voluntariat sunt avute în vedere doua întâlniri
ulterioare selectiei si anterioare începerii stagiului
Argumente în favoarea unui stagiu de voluntariat la Senatul României :
-

adeverinta de participare pe durata unui an la un program
voluntariat derulat cu o institutie publica;
posibilitatea echivalarii stagiului cu practica de specialitate ;
posibilitatea participarii si la sedintele Senatului;
familiarizarea cu activitatea administrativa desfasurata în cadrul Senatului;
posibilitatea invocarii unui anumit tip de experienta administrativa la angajare.
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