
INTERNSHIP CLUJ 
Ediția a XIV-a, aprilie-iunie 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 XIV-a a Internship Cluj: 
 

• aprilie-iunie 2014 

• 350 de studenți au aplicat pentru 79 de locuri de 
internship 

• 68 de studenți selectați pentru internship 

• 19 firme și organizații neguvernamentale 

• 6 săptămâni 

• în medie 19 ore lucrate / săptămână de un student 

• 65 de studenți au absolvit programul 



Workshop cu studenții selectați, susținut de 
Danis Consulting: 

 



Programul de internship: 

 

 

 

 



Programul de internship: 

 

 

 

 



Evaluarea programului: 

 

• în iunie 2014 

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

• 68 de respondenți 

 

 

 



 

 

 

 

Supervizorii și reprezentanții firmelor 
spun că….. 
 

 

 



Principalele lucruri învățate de studenți: 
• Organizarea, prioritizarea activităţilor 

• Comunicarea/relaţia cu clienţii, adaptarea comunicării la 
diverse persoane 

• Cunoştinţe specifice domeniului 

• Încredere în propriile abilităţi 

• Munca în echipă 

• Softuri speciale, specifice domeniului de muncă 

• Organizarea de evenimente 

• Procese şi abilităţi de vânzare 

• Abilităţi de cercetare şi organizare a informaţiei 

• Oferirea de feedback adecvat 



Principalele beneficii pentru 
supervizori, departamente, firme: 

• Finalizarea proiectelor/sarcinilor curente într-un timp 
mai scurt 

• Pozitivismul studenţilor 

• Realizarea de sarcini amânate demult 

• Experienţa educaţională a studenţilor 

• Cunoaşterea unor posibili noi colegi 

• Promovarea brandului de angajator 

• Timp câştigat 



Principalele beneficii pentru 
supervizori, departamente, firme: 

• „Convingerea că pot angaja un student în an terminal sau 
absolvent şi cu pregătirea specifică să îşi poată îndeplini 
sarcinile (nu trebuie să caut doar oameni cu experienţă).” 

• „Principalul câştig este şi faptul că am reuşit să remarcăm 
tineri motivaţi să lucreze în acest domeniu.” 

• „Am reuşit să punem în practică un proiect important pentru 
noi, cu ajutorul celor doi studenţi.” 

• „Am reuşit să livrăm unele materiale într-un timp mai scurt, 
arătând astfel că împreună cu noul nostru coleg am fost mai 
eficienţi şi mai prompţi.” 



Gândindu-vă la programul de internship  în colaborare cu 
firma / organizația dv. ...  

95% 

5% 

Ați fi interesat să 
participați la acest 
program și în 
viitor.  

Nu ați fi interesat 
să participați la 
acest program și 
în viitor.  



Ați recomanda și 

altor firme să se 

implice în acest 

program. 

95% 

5% 

Nu ați recomanda altor 

firme să se implice în 

acest program. 



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

95% 

5% 

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



Studenții spun că.... 



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

94% 

6% 

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



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. 

92% 

8% 



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. 

87% 
13% 



Cred că acest program m-a 
ajutat să-mi văd mai clar 
opțiunile în cariera mea 
profesională. 

Nu cred că acest 
program a reușit să 
îmi clarifice opțiunea 
în vederea alegerii 
viitoarei cariere. 

98% 

2% 



în mică măsură 

în mare măsură 

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

87% 

13% 



Lucruri utile învățate pe parcursul stagiului: 
 

• Lucruri specifice domeniilor de activitate / departamentelor în care 
studenţii au fost implicaţi, precum: soft-uri specifice, gestionare de baze 
de date, de documente, redactare de documente juridice, proiectare, 
întocmirea de rapoarte, realizarea inventarului etc. 

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

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

• Prioritizarea sarcinilor, respectarea deadline-urilor. 

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

• Cum e să lucrezi într-o companie multinaţională. 

• Importanţa îndeplinirii corecte a sarcinilor şi asumarea responsabilităţii 
pentru ceea ce faci. 



Lucrurile cele mai apreciate la firme: 
 

• Sprijinul acordat în mod constant 
• Propriul birou şi existenţa tuturor instrumentelor necesare 

activităţii 
• Munca în echipă 
• Flexibilitatea față de program 
• Atenția primită și răbdarea cu care li s-a răspuns la întrebări 
• Profesionalismul angajaților 
• Deschiderea oamenilor cu care au interacționat 
• Mediul de lucru prietenos 
• Independenţa pe anumite task-uri 
• Sarcini clare şi interesante 
• Trainingurile oferite 



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 

• Experiența lor de muncă, seriozitatea, profesionalismul 

• Feedback-ul, evaluările şi îndrumările primite 

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



„Am apreciat mai ales colaborarea, atenția către mine și clienți. 
Supervizorul e un mentor de nota 10! Un om de la care ai ce învăța, cu 
principii bine definite!” 
 
„Cel mai mult la firmă am apreciat profesionalismul, energia, faptul că 
aplică multe chestii pe care eu le-am învățat în teorie și sunt considerate 
etice, faptul că am luat parte la negocierea cu un client ca și cum aș fi 
colega lor și nu în ultimul rând că au fost deschiși cu mine.” 
 
„Cel mai mult apreciez la această firmă faptul că angajații sunt tineri și 
serioși. Fiecare știe să își facă treaba. La supervizor, am apreciat faptul că  
s-a ocupat de mine și că mi-a oferit opțiuni. După ce am văzut tot ceea ce 
se lucrează aici, mă întreb ce îmi place, pe ce vreau să mă axez mai mult.” 

Aprecieri: 



Mulțumiri studenților și firmelor/organizațiilor participante 


