
Program Internship 2019 

Etapa Data/Perioada 

Lansarea programului 05.12.2016 

Înscrierea candidaţilor 07.12.2018  - 11.01.2019 

Selecţia candidaţilor 14 – 25.01.2019 

Comunicarea rezultatelor 28-31.01.2019 

Semnarea contractului de internship 01 - 08.02.2019 

Derularea programului 18.02 – 17.05.2017 

Închiderea şi evaluarea programului 17.05.2019 

25 Years of Innovative Medical Programs in SEE 



Condiţii pentru înscrierea candidaţilor 
1. Să fie studenți în anul IV sau masteranzi al Facultăţilor de Inginerie Medicală, Electronică și 

Comunicații etc. 
2. Să fie recomandați de un profesor al Facultăţii 
3. Să fi promovat toate disciplinele studiate în anii anteriori de studii cu rezultate bune 
4. Să nu fie înscriși la un alt program de internship în aceeaşi perioadă 
5. Să aibă cunoştinţe şi abilităţi: 

 Operare PC, pachet Microsoft Office 
 Buna cunoaştere a limbii engleze – scris şi vorbit 
 Diplomaţie, comunicare, initiaţivă, responsabilitate, dorinţa de autoperfecţionare, gândire 

analitică, lucru în echipă, confidenţialitate, orientare spre rezultate 
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Înscrierea candidaţilor (1/2) 
Candidaţii vor transmite la adresa info.ro@sofmedica.com:  
 
1.  CV în format Europass  
2. Scrisoare de motivaţie 
3. Recomandare din partea unui profesor al facultăţii cu care studiază în anul în curs 
4. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului potrivit căreia nu este înscris la un alt program 

de internship în aceeaşi perioadă 
5. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului potrivit căreia îsi continua studiile pe 

durata/după finalizarea programului de internship 
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Înscrierea candidaţilor (2/2) 

 Documentele transmise trebuie să confirme îndeplinirea Criteriilor de înscriere  
 

 În scrisoarea de motivaţie candidatul va explica cel puţin următoarele elemente:  
• De ce este persoana potrivită pentru a ocupa această poziţie 
• Domeniul de activitate preferat, dintre cele aflate în portofoliul SofMedica 
• Valoarea adăugată pe care o poate aduce echipei SofMedica 
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13 participanți 

5 interni angajați în 
companii din 

Grupul SofMedica 

A 5-a ediție lansată 
în data de 5 
decembrie 

Început în 2016 

Parteneriat cu 
Facultatea de 

Inginerie Medicală 

4 ediții până în 
prezent 



www.sofmedica.com 
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