
INTERNSHIP CLUJ 
Ediția a XV-a, noiembrie-decembrie 2014 



Organizatori: 

• Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială 

• Asociația Studenților de la Business 
 
Parteneri principali: 
 
Universitatea „Babeș-Bolyai” 
Universitatea Tehnică 
Primăria Cluj-Napoca 
FSPAC 
Danis Consulting 
Cluj International Club 



Firme și organizații care au oferit locuri de internship 



Date generale despre ediția a XV-a a Internship Cluj: 
 

• noiembrie-decembrie 2014 

• peste 230 de studenți au aplicat pentru 48 de locuri de 
internship 

• 46 de studenți selectați pentru internship 

• 10 firme participante 

• 6 săptămâni de stagiu 

• în medie 19 ore lucrate / săptămână de un student 

• 46 de studenți au absolvit programul 



Workshop cu studenții selectați, susținut de 
Danis Consulting: 

 



Programul de internship: 

 

 

 

 



Programul de internship: 

 

 

 

 



Evaluarea programului: 

 

• în decembrie-ianuarie 2014 

• chestionare online aplicate atât studenților, 
cât și reprezentanților din firme 

• 48 de respondenți (studenți și supervizori) 

 

 

 



 

 

 

 

Supervizorii și reprezentanții firmelor 
spun că….. 
 

 

 



Principalele beneficii pentru 
supervizori, departamente, firme: 
• Experiență inedită de a accepta și integra persoane 

noi, persoane la început de carieră 

• Timp câştigat într-o perioadă extrem de aglomerată 
pentru firmă 

• Realizarea de sarcini amânate demult 

• Promovarea brandului de angajator 

• Cunoașterea și instruirea unor potențiali noi colegi 

• Experiență de mentorat 

 

 



Per ansamblu, acest 
program a fost foarte 
util pentru studenții 
participanți.  

Per ansamblu, acest program 
a fost foarte puțin util pentru 
studenții participanți. 

100% 

0% 



Recomandări: 

• „Recomand cu încredere acest program tuturor companiilor 
cu un număr mare de angajați. Ne ajută foarte mult pe noi ca 
și companie să răspândim imaginea noastră și în cadrul 
facultăților. Ne ajută de asemenea și la dezvoltarea unor 
potențiali angajați care deja știu ce au de făcut la locul de 
muncă.” 

• „Foarte util, eficientizează munca celorlalți angajați.” 

• „Studenții participanți se implică foarte mult în asimilarea de 
cât mai multe cunoștințe despre procesul echipei.” 



Studenții spun că.... 



Acest program a fost foarte 
bun și l-aș recomanda și 
altor studenți. 

Nu am rămas cu foarte 
multe de pe urma 
acestui program și nu  
l-aș recomanda altor 
studenți. 

100% 

0% 



Activitățile din firma în care 
am efectuat stagiul au fost 
interesante și le-aș 
recomanda și altor studenți. 

Activitățile din firma în 
care am efectuat stagiul 
nu au fost interesante și 
aș recomanda altor 
studenți să aleagă o altă 
firmă. 

90% 

10% 



Cred că acest 
program mă va 
ajuta pe viitor 
pentru obținerea 
unui loc de muncă. 

Nu cred că acest 
program are vreo 
importanță pentru 
slujba pe care mi-o 
voi găsi în viitor. 

85% 

15% 



67% 

33% 

în mică măsură în mare măsură 

În ce măsură consideri că ai acumulat 
cunoștințe, deprinderi noi? 



Lucruri utile învățate pe parcursul stagiului: 
 

• Lucruri specifice domeniilor de activitate / departamentelor în 
care studenţii au fost implicaţi, precum: soft-uri specifice, analize, 
aparate noi, gestionare de baze de date, de documente, legislație 
specifică, bugete etc. 

• Responsabilitatea pentru munca pe care o faci. 

• Cum e să lucrezi în echipă, cum interacţionezi cu colegii. 

• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, mai ales cu clienţii şi 
orientarea spre client. 

• Dezvoltarea de cunoştinţe noi şi evaluarea nivelului actual de 
pregătire. 

• Îmbunătățirea limbii engleze. 



Lucruri cele mai apreciate la supervizori: 
 

• Răbdarea, ajutorul și disponibilitatea constantă 

• Faptul că i-au tratat pe studenţi ca şi pe colegii lor 

• Explicarea clară activităților, sarcinilor postului 

• Profesionalismul, experiența de muncă 

• Feedback-ul, evaluările şi îndrumările primite 

• Disponibilitatea de a fi mentor, de a face ca internshipul 
să fie o experienţă de învăţare 



„Am apreciat foarte mult dorința supervizorului meu de a se implica, 
de a-mi arăta cât mai multe lucruri. Deși era mult de lucru a făcut tot 
posibilul să își facă timp  pentru mine”. 
 
„Supervizorii mei sunt niște adevărați specialiști, foarte bine pregătiți 
și mereu dispuși să ne ajute și să ne explice ceea ce n-am înțeles. De 
asemenea, s-au asigurat că nu plecăm de acolo fără un bagaj solid de 
cunoștințe practice”. 
 
„Atitudinea de succes și un exemplu extraordinar de urmat”. 

Aprecieri: 



Mulțumiri studenților și firmelor participante 


