Astăzi, alături de celelalte 18 facultăți ale Universității din ❤️ Bucureștiului, am dat startul
înscrierilor pentru #CIVISthonUB. 🙋♂️ Sună-ți colegii, scrieți-vă proiectul și repede 𝐒𝐄𝐍𝐃 către,
mentorul Mioara Clius Facultății de Geografie, la adresa mioara.clius@geo.unibuc.ro.

Organizat în cadrul #localCIVISdays 2021, CIVISthon UB este un concurs de ✍️ proiecte care să ofere
soluții pentru problemele și nevoile cu care se confruntă � societatea.

👀 Găsiți restul detaliilor cu doar un click mai jos. CC @CIVIS
https://unibuc.ro/studentii-universitatii-din-bucuresti-provocati-sa-participe-la-civisthon-ubcompetitia-organizata-in-cadrul-localcivisdays-bucuresti-2021/

Suntem la jumătatea ⏳ perioadei de înscriere pentru primul #CIVISthon organizat de Universitatea
din ❤️ Bucureștiului în cadrul evenimentului Local CIVIS Days 2021. CC @CIVIS

� Pentru a intra în competiție, tot ce trebuie să faceți este să vă formați � o echipă de 3-5 colegi și să
trimteți un proiect către Mioara Clius, mentorul Facultății de Geografie, la adresa
mioara.clius@geo.unibuc.ro.

Proiectul vostru trebuie să ofere 💡 soluții pentru problemele și nevoile cu care se confruntă
societatea. 🏃♂️ Hurry up! Mai aveți timp doar până pe 22 noiembrie.

👀 Găsiți restul detaliilor mai jos.

Ce este CIVISthon-ul?
Oportunitatea comunității UB de a se implica în crearea de proiecte sub umbrela CIVIS, proiecte care
să ofere soluții pentru problemele și nevoile cu care se confruntă societatea noastră. CIVISthonul
este un concurs de proiecte în care studenții facultăților UB sunt invitați să înscrie inițiative care să
aibă în vedere implicarea socială și să fie orientate în direcția identificării și furnizării de soluții în
domeniile principale de interes ale consorțiului.

Regulament de participare:
●

●

Fiecare facultate poate înscrie o singură echipă alcătuită din 3-5 studenți (la licență sau
masterat). Desemnarea echipei care va reprezenta facultatea (în cazul în care există mai
multe înscrieri) se va face la nivelul fiecărei facultăți în parte, în intervalul calendarului
propus.
Fiecare facultate va nominaliza un profesor care să fie mentor pentru echipa facultății în
cadrul competiției

Un proiect câștigător trebuie să:
-

să ofere soluții creative, eficiente și realiste
să descrie corect contextul social, cultural și economic în care se regăsește problema
semnalată
să arate cunoașterea consorțiului CIVIS, a domeniilor de interes, a proiectelor și direcțiilor
acestuia etc.
să fie prezentat într-o manieră persuasivă și profesională;

Calendar CIVISthon
1. 11 noiembrie - 22 noiembrie înscrierea echipelor în facultăți se face astfel: se trimite un
email către mentorul anunțat oficial la nivelul facultății care va conține:
a. numele membrilor echipei, nivelul de studii și specializarea
b. numele echipei (de preferabil care să reflecte și apartenența la facultatea propriuzisă)

c. o scurtă motivație a dorinței de a participa la CIVISthon UB (maximum o pagină A4
sau un slide de PPT)
d. opțional, dar de luat în calcul la selecție: o idee de proiect explicată pe scurt pe care
echipa ar vrea să o propună în cadrul competiției (maximum o pagină A4 sau un slide
de PPT)
*informațiile solicitate se pot atașa separat e-mailurilor transmise (în
corpul e-mailului sau prin documente separate) sau se pot uni într-o
prezentare în format Word, PDF sau PPT.
2. 22-25 noiembrie - selecția la nivelul facultăților - se realizează de către mentorul propus sau
de către acesta și o echipă alcătuită din mai multe cadre didactice ale facultății. Se poate
realiza doar pe baza înscrierilor sau pe baza înscrierilor pe e-mail și a interviurilor online, dar
trebuie să se încadreze în calendarul propus.
3. 26 noiembrie - comunicarea echipelor selectate către echipa de coordonare CIIVISthon prin
intermediul adresei de e-mail localcivisdays@unibuc.ro

