
Program Internship 2019 – 2020 
Etapa Data/Perioada 

Lansarea programului 14 octombrie  2019 

Înscrierea candidaţilor 15 – 30 octombrie 2019 

Selecţia candidaţilor (analiza dosarelor + interviuri) 1 – 8 noiembrie 2019 

Comunicarea rezultatelor 11 noiembrie 2019 

Semnarea contractului de internship 12-15 noiembrie 

Derularea programului 18 noiembrie 2019 – 30 aprilie 
2020 

Evaluarea și închiderea programului 30 aprilie 2019 
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Condiţii pentru înscrierea candidaţilor 

1. Să fie studenți în anul IV sau masteranzi ai Facultăţilor de Inginerie Medicală, 
Inginerie Industriala si Robotică, Electronică și Comunicații etc. 

2. Să fie recomandați de un profesor al Facultăţii unde sunt înscriși 
3. Să fi promovat toate disciplinele studiate în anii anteriori de studii cu medii peste 8 

4. Să nu fie înscriși la un alt program de internship în aceeaşi perioadă 

5. Cunoştinţe şi abilităţi: 
 Operare PC, pachet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point avansat), Outlook 
 Buna cunoaştere a limbii engleze – scris şi vorbit 
 Initiaţivă, curiozitate, responsabilitate, dorința de a învăța continuu, proactivitate, 

punctualitate, seriozitate 
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Înscrierea candidaţilor  
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/a studiat în timpul 
facultății 

4. Document din care să rezulte că a promovat toate materiile studiate, și notele 
obținute 

5. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului potrivit căreia nu este înscris la un alt 
program de internship în aceeaşi perioadă 

6. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului potrivit căreia își continua studiile pe 
durata/după finalizarea programului de internship 
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Selecția candidaţilor  

 Aplicațiile trimise vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii condițiilor de înscriere 

 Îndeplinirea condițiilor de înscriere nu conduce automat la acceptarea candidatului la 
internship 

 Candidații care îndeplinesc toate condițiile vor fi chemați pentru un interviu la sediul 
Companiei 

 Decizia privind acceptarea unui candidat se ia atât pe baza elementelor din aplicație 
(recomandare, scrisoare de motivație, situație școlară), cât și a interviului în cadrul 
căruia sunt analizate abilitățile și atitudinea candidatului 
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25 Years of Innovative Medical Programs in SEE 

20 participanți 

5 interni angajați în 
companii din Grupul 

SofMedica 

A 7-a ediție lansată în 
data de 14 octombrie 

2019 

Început în 2016 

Parteneriat cu Facultatea 
de Inginerie Medicală 

6 ediții până în prezent 



www.sofmedica.com 
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