Liga AC LABS 2017
Regulament

Desfășurare:
Înscrierile pentru laboratoare se fac online începând cu data de 28 februarie, ora 23:59, până în
data de 5 martie, ora 20:00.
Perioada de testare se va desfășura din 6 martie până în 16 martie, urmând ca organizatorul să
comunice în timp util data, locația și ora desfășurării selecției;
Companiile vor corecta testele și vor trimite organizatorilor Liga AC LABS rezultatele studenților la
metodele de testare mai sus amintite, în perioada 17 - 22 martie. Rezultatele vor apărea pe site-ul
proiectului, dar și pe pagina de facebook, iar organizatorii proiectului Liga AC LABS se vor ocupa de
repartizarea automată a studenților la laboratoare în 22 martie, luând în considerare rezultatele
studenților la teste, dar și preferințele acestora. Tot în această zi studenții trebuie să confirme pe
mail participarea la laborator.
Laboratoarele se vor desfășura începând cu data de 27 martie până la sfârșitul semestrului.
Participantul:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Trebuie să fie înscris la ciclul licență sau master al unei Universități;
Are dreptul de a se înscrie la oricâte laboratoare dorește;
Pentru a se înscrie, trebuie să își facă un cont pe site-ul labs.ligaac.ro, să își adauge datele
personale și CV-ul;
Este de acord ca datele sale personale (nume, prenume, adresa de mail, nr de telefon) și
CV-ul să fie transmise companiilor care organizează laboratoarele pentru care a aplicat;
Are obligația de a participa la probele de selecție susținute de firmele colaboratoare pentru a
putea fi selectat;
Nu are voie să participe la alte teste decât cele pentru laboratoarele la care s-a înscris;
Are obligația de a prezenta actul de identitate în momentul participării la probele de selecție
organizate de firmele partenere;
Are obligația de a păstra confindențialitatea probelor susținute de firme;
Trebuie să își aleagă laboratoarele în ordine preferențială deoarece repartizarea va fi făcută
în funcție de punctajele obținute la teste/interviuri și ordinea aleasă de participant;
Ordinea laboratoarelor poate fi schimbată până la sfârșitul perioadei de testare (16 martie
2017);

○
○

○
○

○

Are obligația să confirme participarea la laboratorul la care a fost selectat;
Prezența la laboratoare este obligatorie. Dacă sunt permise absențe, numărul lor va fi stabilit
de fiecare companie în parte. Depășirea acestui număr poate conduce la pierderea locului în
cadrul laboratorului;
Este de acord cu folosirea datelor personale, pentru o mai bună desfășurare a proiectului.
În vederea obținerii diplomei de participare și a adeverinței de practică (în cazul studenților
de anul II Informatică, respectiv anul III CTI/IS din cadrul Facultății de Automatică și
Calculatoare), studentul trebuie să îndeplinească minimul de prezențe cerut de
reprezentanții companiei;
Este de acord cu complearea unui chestionar de feedback, în vederea îmbunătățirii
proiectului.

Organizatorul:
○

○
○
○
○
○
○

Își rezervă drepturile de a modifica anumite părți ale acestui regulament sau alte date
referitoare la concurs respectiv desfășurare, dar este obligat să anunțe participanții și firmele
colaboratoare în timp util;
Are obligația să confirme fiecare înscriere la laboratoare;
Are obligația să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților, acestea fiind
utilizate doar în scopul bunei desfășurări a laboratoarelor;
Are obligația de a păstra confidențialitatea probelor susținute de firme;
Are obligația să asigure suportul logistic pentru desfășurarea laboratoarelor, discutat in
prealabil cu companiile;
Are obligația de a realiza repartizarea automată a participanților la laboratorul la care au fost
acceptați
Are obligația de a publica rezultatele selecției realizate de către companii cât mai repede.

