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10 studenți vor activa la Ministerul Educației și Cercetării
Științifice, timp de două luni, în cadrul programului de
internship al Guvernului

Miercuri, 22 iulie 2015, la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice a
avut loc festivitatea de deschidere a programului de internship al Guvernului
României, ediția 2015, dedicată studenților care au ales săși desfășoare acest
stagiu în cadrul MECS. Au fost prezenți ministrul Educației și Cercetării
Științifice, Sorin Mihai Cîmpeanu, secretarul de stat pentru Învățământ Superior,
Gigel Paraschiv și directorii care vor coordona activitatea studențilorinterni.
În cadrul evenimentului, celor 10 studenți implicați în programul de internship
leau fost prezentate activitatea MECS și cerințele cărora trebuie să răspundă
pe parcursul celor două luni de stagiu. Viziunea Ministerului Educației este ca pe
parcursul acestei perioade, studenții să obțină cunoștințe și capacitățicheie
pentru munca în administrația publică, prin implicarea efectivă în activitățile
practice derulate de minister.
Departamentele în care au fost repartizați sunt Direcția Generală Relații
Internaționale și Afaceri EuropeneComponenta Mobilități Studențești, Unitatea
de Strategii și Politici Publice, Direcția Generală Învățământ Universitar, Direcția
Învățământ pentru Limbile Minorităților și Direcția Generală Juridic. Toți cei 10
interni au studiat sau studiază atât în străinătate (Franța, Belgia), cât și în țară.
Printre instituțiile de învățământ superior de proveniență se regăsesc
Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea
BabeșBolyai din ClujNapoca și Universitatea Tehnică de Construcții din
București.
Participanții au fost aleși în urma a două etape de selecție. Prima etapă a
constat în depunerea unui CV, alături de o scrisoare de motivație care să
justifice rațiunea prin care aceștia au ales instituția în care vor să lucreze. De
asemenea, tot în prima etapă, participanții au trebuit să propună și să detalieze
trei proiecte legislative pe care ei lear adopta. A doua etapă de selecție a
constat în susținerea unui test de inteligență și a unui interviu, pe baza cărora s
au ales 300 de studenți participanți.
Programul oficial de internship organizat de Guvernul României este la a treia
ediție, remarcânduse anul acesta prin cel mai mare număr de participanți. 300
de studenți și tineri absolvenți din țară, dar și din străinătate, au oportunitatea
de ași desfășura timp de două luni activitatea în 77 de instituții centrale. Astfel,
participanții își vor completa parcursul profesional de până acum, pe baza
căruia au fost selectați din peste 3.500 de candidaturi.
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