Liga AC LABS 2020
- Regulament şi informaţii -

Cum pot participa și cum se va desfășura?
1. Îți faci cont pe labs.ligaac.ro.
2. Îți încarci CV-ul actualizat și verifici dacă datele tale personale sunt introduse corect.
3. Îți alegi laboratoarele la care vrei să participi.
4. Sortezi laboratoarele în ordinea preferințelor tale.
5. Participi la metoda de testare la FIECARE LABORATOR ales.
6. După afișarea rezultatelor, confirmi participarea la laboratorul la care ai fost repartizat.

Înscrierile pentru laboratoare se fac doar online, pe site-ul labs.ligaac.ro, începând de
sâmbătă, 22 februarie, până în data de joi, 27 februarie, ora 23:59.
Perioada de testare pentru selecția la laboratoare se va desfășura de sâmbătă, 29 februarie
până pe 12 martie, urmând ca organizatorii să comunice în timp util data, locația și ora
desfășurării selecției organizate la facultate. Companiile ce organizează interviuri la sediul lor,
respectiv teste online, iau legătura cu studenţii în cauză.
În funcție de metoda de selecție aleasă, companiile vor analiza CV-urile, corecta testele și/sau
vor susține interviurile și apoi, vor trimite organizatorilor Liga AC LABS rezultatele etapei de
selecție, în perioada 10 – 13 martie. Repartizarea la laboratoare va fi făcută automat,
ținându-se cont, în primul rând, de lista de preferințe a candidaților și apoi de criteriul de
eligibilitate rezultat în urma procesului de selecție.
În conformitate cu prevederile impuse de GDPR, organizatorii nu vor publica o listă nominală a
studenților repartizați la laboratoare, ci o listă cu identificatori unici. Fiecare participant va primi
un identificator unic la înscrierea în cadrul proiectului. Astfel, fiecare participant va putea vedea
doar rezultatul propriu și la ce laborator a fost repartizat.
Laboratoarele se vor desfășura pe tot parcursul semestrului doi, începând de luni, 23 martie.
Participantul:
● Trebuie să fie student, înscris la ciclul licență sau master al unei universități.
● Are dreptul să se înscrie la oricâte laboratoare dorește.

● Pentru a se înscrie, trebuie să își facă un cont pe site-ul labs.ligaac.ro.
● Are obligația de a completa datele contului și CV-ului depus pe platformă cu date reale și
actualizate. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, participarea lui la proiect va fi
anulată.
● Este de acord ca datele sale cu caracter personal și CV-ul să fie transmise companiilor care
susțin laboratoarele la care acesta a aplicat.
● Are obligația de a participa la probele de selecție susținute de firmele partenere pentru a
putea fi selectat.
● Nu are voie să participe la alte teste decât la 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.
● Trebuie să își aleagă laboratoarele în ordine preferențială deoarece repartizarea va fi făcută
în funcție de punctajele obținute la metodele de testare și în ordinea aleasă de participant.
● Ordinea preferențială poate fi schimbată până la data de 12 martie.
● Are obligația să confirme participarea la laboratorul la care a fost selectat.
● Prezența la laboratoare este obligatorie.
● În cazul în care un student a confirmat prezența la laboratorul la care a fost selectat, însă
acesta nu se prezintă sau își pierde locul pe parcursul desfășurării laboratorului (ex. Depășește
numărul de absențe maxim admis de către firma care susține laboratorul), acestă informație va
fi păstrată pentru ediția următoare. Dacă studentul în cauză va mai participa la următoare ediție
a proiectului, informația conform căreia el nu a participat până la final la laborator, va fi
transmisă companiilor la ale căror laboratoare s-a înscris. Decizia finală dacă firma îl va
accepta, în cazul de eligibilitate, îi va aparține firmei respective.
● Este de acord cu completarea unui chestionar de feedback, în vederea îmbunătățirii
proiectului.

Organizatorul:
● Își rezervă dreptul de a modifica anumite părți ale acestui regulament sau alte date ale
etapelor proiectului și este obligat să anunțe orice modificare, în timp util, participanților și
firmelor colaboratoare.
● Are obligația să confirme fiecare înscriere la laboratoare.
● Are obligația să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților, acestea fiind
prelucrate 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, în spații puse la
dispoziție de către Liga AC, detaliile fiind discutate în prealabil cu companiile.
● Are obligația de a realiza repartizarea automată a participanților la laboratoare, ținând cont de
ordinea preferențială a studenților și de rezultatele de la metodele de testare.
● Are obligația de a comunica participanților rezultatele selecției realizate de către companii
într-un timp cât mai scurt de la primirea acestora.

