
 
 
 
 
Oportunitate de voluntariat în cadrul Departamentului Relații Internaționale 
  
Dacă ești student UTM și vrei să te implici voluntar în activitățile Departamentului Relații Internaționale, 
trimite-ne un CV la adresa international@univ.utm.ro, cu un mesaj în care să ne spui de ce ai vrea să devii 
voluntar, care crezi ca este super-puterea ta și ce disponibilitate de timp ai. Vom programa ulterior un 
interviu pentru a ne cunoaște mai bine și pentru a stabili în ce tip de activități ți-ar plăcea să te implici. 
  
Ce ai putea face ca voluntar la DRI?  
  

• Activități de cercetare în vederea identificării de noi parteneriate Erasmus+ și acorduri de 
cooperare cu alte universități din străinătate; 

• Verificarea documentației studenților UTM care au fost selectați pentru o mobilitate Erasmus+;  
• Sprijinirea studenților internaționali cu informații și verificarea documentelor;  
• Implicarea în planificarea și organizarea evenimentelor socio-culturale dedicate studenților 

Erasmus+ incoming, cât și studenților internaționali din cadrul UTM; 
• Activități de cercetare în vederea creării unui plan editorial pentru paginile de Facebook 

gestionate de DRI și/ sau crearea de materiale grafice și content writing pentru aceste pagini; 
• Activități de cercetare în vederea realizării materialelor de promovare a activității internaționale a 

UTM, a ghidului studentului internațional, etc. 
• Activități de arhivare a documentației biroului; 
• Activități de protocol în cadrul vizitelor partenerilor internaționali. 
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Cerințe: 
• Student la una dintre Facultățile UTM; 
• Excelentă cunoaștere a limbii române, cu bune abilități de exprimare verbală și scrisă; 
• Cunoașterea limbii engleze la nivel minim B1 sau a unei alte limbi de circulație internațională;  
• Competențe digitale: Microsoft Office, Google Drive, Social Media; 
• Minuțios, atent la detalii; 
• Proactiv, responsabil; 
• Entuziast și dornic de a învăța lucruri noi; 
• Abilitățile de lucru în programe de editare grafică constituie un avantaj. 

Ce vei obține ca voluntar? 
• Experiență practică pe care o vei menționa în CV, sporindu-ți șansele la angajare; 
• Vei putea să-ți dezvolți o întreagă serie de abilități, cunoștințe și aptitudini: de la cunoștințe 

despre programul Erasmus+ și sistemele educaționale din alte țări, până la abilități îmbunătățite 
de comunicare, organizare, interculturalitate; 

• Te vei familiariza cu stilul de lucru dintr-o organizație (vei îndeplini diverse sarcini, vei respecta 
termene limită, vei lucra în echipă, etc.); 

• Vei beneficia de mentorat și feedback constant din partea echipei DRI; 
• Vei primi o adeverință de voluntariat/stagiu de practică. 

  
Termen de depunere a candidaturii: 6 Februarie 2023. 
  
Te așteptăm cu drag în echipa noastră! 
 


