
Internship online prin Tehnologii Microsoft Cloud și Inteligență Artificială 

În urma acordului de parteneriat dintre Fundația EOS – Educating for an Open Society (partener 

Microsoft), cu sediul în Timișoara și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Centrul de Transfer 

Cunoaştere HPI-ULBS înregistrat la ULBS cu nr. 2188 din 04.06.2020, studenții și masteranzii 

facultăților de Inginerie şi Ştiinţe din cadrul ULBS pot beneficia de stagii de practică sub forma unor 

cursuri de certificare gratuită în tehnologii Microsoft Cloud (Azure) și Inteligență Artificială.  

Cursul/urile de certificare este self-paced şi pot fi făcute oricând studenţii au timp și doresc. Este 100% 

online și nu presupune logarea la o anumită ora sau zi.  

Durata celor 4 cursuri oferite online este următoarea:  

1. Azure Fundamentals – 10 ore 

2. Microsoft 365 Fundamentals – 4,5 ore 

3. Microsoft Dynamics – 12 ore 

4. Power Platform – 3 ore 

Studenții pot să aleagă un singur curs sau să le facă pe toate 4 și apoi să decidă pentru care din aceste 

cursuri doresc să susțină certificarea competențelor dobândite. Domeniile de competență pentru fiecare 

din cele 4 cursuri/certificări însoţesc acest mesaj.  

Metodologia de aplicare 

1. Studenţii completează dosarul de Grup Ţintă (GT) și ataşează o copie a cărţii de identitate 

(CI). Acesta este disponibil la adresa 

http://grants.ulbsibiu.ro/proiectpractica107027/downloads/formulare_inregistrare 

Dosarul completat este trimis pe mail dlui șef lucr.dr.ing. Matran Cristian, 

cristian.matran@ulbsibiu.ro 

2. Validarea dosarului de GT  

3. Studenţii completează dosarul de consiliere în cariera profesională, disponibil la adresa 

http://grants.ulbsibiu.ro/proiectpractica107027/downloads/dosar_consiliere_ulbs.zip 

Dosarul completat este trimis pe mail dnei Paul Monica paul_moni2006@yahoo.com 

4. Studenţii se înscriu la cursurile de certificare în Inteligență Artificială și Tehnologie Cloud 

Azure oferite de Microsoft prin accesarea link-ului https://www.eos.ro/inregistrare-acc/  

5. După parcurgerea acestor pași se trimite un mesaj persoanei de contact prin care se anunță 

finalizarea înscrierii.  

 

Persoana de contact este dl. șef lucr.dr.ing. Matran Cristian, cristian.matran@ulbsibiu.ro  

Observaţia 1: La finalizarea cursului/cursurilor, EOS Romania va oferi fiecărui student ULBS un 

certificat doveditor care să ateste parcurgerea respectivului curs/uri. În plus, cei mai buni studenți care 

dobândesc certificarea vor putea participa la un bootcamp de o săptămână în care vor învăța despre 

Tehnologii Microsoft Cloud și Inteligență Artificială și vor lucra cu experți în domeniu pentru 

dezvoltarea unor proiecte / idei de afaceri (sperăm față în față). 

Observaţia 2: Primii 25 de studenţi din anii II, III sau IV din Facultatea de Inginerie care finalizează 

cu certificare cursul/cursurile alese vor primi un bonus financiar de 800 de lei acordat prin intermediul 

proiectului POCU/90/6.13/6.14/107027 „Practica din facultate – succes în cariera!” derulat de către 

Facultatea de Inginerie. 
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