
 
 

Ofertă pentru universități – echivalarea 
stagiului de practică pentru studenți 
 

Acceleratorul de cariere în cloud este un program de învățare, testare și certificare pentru 
competențe tehnice IT, organizat de Fundația EOS și susținut de Microsoft, care poate fi oferit 
ca o alternativă stagiului de practică obligatoriu pentru studenții din anul întâi și doi de la 
universitățile din România.   

 

Această inițiativă a început anul trecut, în plină pandemie de COVID-19. Peste 1000 de studenți 
au participat de atunci în activitățile de învățare online și certificare, dintre care peste 400 și-au 
echivalat stagiile de practică.  

 

 

 

Acceleratorul este un program intensiv și gratuit de învățare și certificare cu resurse actualizate 
în domeniile de tehnologii în cloud și servicii digitale integrate din seria Microsoft Azure 
Fundamentals. În contextul situației incerte generate de pandemia COVID-19, toate cursurile de 
pregătire și resursele asociate acestora vor fi puse la dispoziția beneficiarilor într-un spațiu 
dedicat online, astfel încât participanții să aibă o experiență de utilizare cât mai plăcută. 

 

Beneficii pentru studenți 
• Tehnologiile de cloud și inteligență artificială cunosc o dezvoltare fără precedent 
• Dobândirea de cunoștințe, abilități și încrederea de care au nevoie pentru a obține un 

loc de muncă bine plătit și foarte căutat în companiile de IT din țară 
• Certificări gratuite de la Microsoft 
• Participarea în acest program poate înlocui stagiul de practica necesar pentru 

acumularea de credite 

Comunicat de presă ACC 2020 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24145024-accelerator-cariere-cloud-studenti-joburi-covid-19-pandemie.htm


 

Servicii pentru studenți 
Prin intermediul acestui program, următoarele servicii gratuite vor fi oferite studenților 
participanți: 

1. Acces la curs online pe platforma Microsoft Learn și studiu individual (20 ore, 6 module 
– 6 părți) 

2. Training cu instructor într-un mediu virtual (10 ore) 
3. Teste practice în sistemul Gmetrix. (10 ore) Testele practice se susțin pe o platformă 

care punctează realizarea activităților prin stabilirea unui punctaj care poate fi echivalat 
cu nota pentru stagiul de practică.   

4. Susținerea unei certificări Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) 

Studenții înscriși în program trebuie să urmeze tot traseul educațional menționat mai sus (1-4). 

Profilul ideal al participanților 
Profilul ideal al studentului participant în cadrul acestui program este clădit în jurul 
următoarelor criterii: 

• Cunoașterea limbii engleze la nivel de bază 
• Competențe digitale de bază 
• Student la o facultate din zona STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) 
• Dorința de dezvoltare a unei cariere digitale, cu utilizarea tehnologiilor de Cloud și / sau 

Inteligență Artificială 

Înscriere și echivalarea stagiului de practică 
Procesul de înscriere este simplu. Studenții se vor înscrie completând un formular online și vor 
fi contactați în cel mai scurt timp de către echipa Fundației EOS. 

Echivalarea stagiului de practică se poate face pe baza punctajelor obținute la testele practice 
cât și a punctajului de la examenul de certificare, care sunt puse la dispoziția universității de 
către Fundația EOS.  

 

 

 
DESPRE  
Fundația EOS  
 
Fundația EOS – Educating for an Open Society Romania 
este o organizație neguvernamentală privată, non-profit 
înregistrată în anul 1999. Cu o experiență de peste 20 de 
ani, EOS este una dintre cele mai active organizații în 
domeniul educației digitale.  
Misiunea Fundației EOS este aceea de a utiliza noile 
tehnologii pentru a ajuta oamenii și comunitățile să își 
realizeze propriul potențial. 

www.eos.ro   
 

https://certipro.ro/certificari-lista/microsoft-certified-fundamentals/
http://www.eos.ro/
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