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Stagii de practică în centrul de excelență
în securitate cibernetică în cloud



CyberX,
proiectul care
te pregătește pentru
viitor

Oportunități de dezvoltare a competențelor în

domeniul securității cibernetice



Agenda întâlnirii

Despre proiect

Activități propuse

Beneficii

Înscriere și implicare

The future depends on what we do in the present.

(Mahatma Ghandi)



Proiectul CyberX

OBIECTIVE 

• Facilitarea de stagii de practică pentru studenții din ani terminali și masteranzi

• Livrarea de servicii educaționale centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale

• Încheierea de parteneriate cu unităti de învățământ și angajatori cu scopul de a raspunde nevoilor actuale si viitoare

ale pieței muncii

• Crearea unui Centru de Excelență în Securitate Cibernetică în cloud, modern si inovativ, care va utiliza aplicații

software performante



Criterii selecție beneficiar CyberX :

• domiciliul sau resedința în afara regiunii București/ Ilfov 

• student în an terminal sau masterand la una dintre facultățile

Universității Titu Maiorescu

• completarea documentele necesare în baza intrucțiunilor

comunicate si participarea la activitățile propuse în proiect



beneficiari grup țintă

Activități

Etapa de 

înscriere

Fiecare membru 

selectat al grupului 

țintă va trebui să 

completeze un dosar 

cu câteva documente 

specifice.

Sesiuni de consiliere 

și orientare în 

carieră 

Pregătirea pentru un 

traseu de carieră care

să ducă la performanță, 

satisfacție și stare de 

bine la locul de muncă.

Stagii de practică 

Activităti de practică 

în instituții partenere, 

utilizand instrumente 

și programe 

performante de 

securitate cibernetică

1 2 3

Centrul CyberX

Asigură formare si pregătire 

tehnică de specialitate în 

domeniul securității 

cibernetice pentru viitori

specialiști si experți în

domeniu . 
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Etapa de 

înscriere

• Documente de identitate din care să reiasă domiciliul/rezidența în

afara regiunii București-Ilfov, activitățile proiectului de care sunt

interesați și în care pot fi încadrați (vârstă, pregătire școlară, 

profesională, interese etc.),

• Declarație pe propria răspundere că nu sunt implicați în proiecte

similare pentru a evita dubla finanțare, 

• Documente doveditoare care probează apartenența la grupul tintă, 

• Acceptul de prelucrare a datelor personale.

• Datele personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice

SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/contractare/ implementare/ 

sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozitiilor legale. 
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Sesiuni de 

consiliere și 

orientare în 

carieră

• Proces de autocunoaștere – studenții vor conștientiza care sunt 

interesele lor vocaționale, ce tipuri de activități și medii de muncă le 

vor crește șansele satisfacției profesionale, ce preferințe au și care 

sunt punctele lor forte.1 sesiune de grup (4h) + 1 sesiune individuală

(2h) cu fiecare student. Vor fi aplicate teste online, iar rapoartele vor

fi discutate în sesiunile individuale.

• Explorarea pieței muncii – 1 sesiune (3h) care va presupune o 

discuție de grup cu privire la opțiunile profesionale existente pe piața

muncii pentru studenți și absolvenți, precum și traseul educațional și

cerințele angajatorilor necesare pentru a accesa aceste poziții.

• Construirea planului de carieră si a portofoliului pentru angajare –

studenții vor fi ghidați în realizarea unui CV și vor afla cum să se 

pregătească pentru interviurile de angajare. Această etapă va

presupune 2 sesiuni de grup (x2h) + 1 sesiune individuală (1h) cu 

fiecare student. 
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Stagii de 

practică 

• Stagiul de practică va avea o durată egală cu cea prevăzută în planul de 

învățamânt al programului de studii

• Activitatea de practică se va desfașura în baza unei Convenții de 

practică cu instituțiile partenere în proiect

• Pe perioada derulării stagiului, studenții vor utiliza resursele software 

puse la dispoziție prin Centrul CyberX și vor încărca toate documentele

solicitate în spatiul virtual dedicat fiecarui student din cloud.

• În timpul derularii stagiului de practică, cadrul didactic supervizor va

evalua studentul în baza unei Fișe de observare

• La terminarea stagiului de practică fiecare student va elabora un Raport

de practică ce va conține informatii cu privire la modulul de pregătire pe 

parcurs, competențele exersate, principalele activități realizate în

perioada stagiului de practică
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Centrul 

CyberX 

• Studenții vor desfășura stagiul de practică în spațiul virtual dezvoltat

în cadrul proiectului prin Centrul de Excelență în Securitate 

Cibernetica în Cloud (CyberX), beneficiind astfel de formare si

pregătire tehnică de specialitate în domeniul securității cibernetice, 

ca viitori specialiști si experți care vor lucra în acest domeniu de mare 

actualitate și de viitor.

• Funcționează în cloud computing (având în mod evident avantajele

oferite de acesta, de exemplu poate fi folosit oricand 24/7 de catre

studenti – nu se inchide, fata de un laborator fizic clasic)

.
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Beneficii
• Subventii in valoare de 1500 lei pentru cei care participa activ la toate activitatile

proiectului si dobandesc competentele si abilitatile necesare integrarii pe piata muncii

• Sprijin acordat in vederea angajarii pe piata de TIC, sau in continuarea studiilor in 

domeniu, sau participarea la alte forme de formare pentru cei care optează în acest sens.

• Obtinerea unei certificări a competențelor în domeniul securității cibernetice

• Acces la tehnologie de ultimă generație și training specializat

• Apartenența la o comunitate de specialiști într-un domeniu aflat într-o dezvoltare rapidă și

cu o nevoie din ce în ce mai mare de oameni competenți



Mulțumim!

The best way to predict the future is to create it.

(Abraham Lincoln)

CONTACT: cyberx@univ.utm.ro

Web: Prezentare Proiect POCU POCU 133276 -
Universitatea Titu Maiorescu (utm.ro)

mailto:cyberx@univ.utm.ro
https://www.utm.ro/proiect-pocu-133276/

