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Anunț 

Boost your skills! 

Curs de Limba Engleză și Soft Skills pentru studenții IPG, IME și TPP din anii de 
studii 3 și 4  

Termen limită de înscriere: 3 martie 2023 

 

Take action today to shape YOUR future! 
 

Prin lansarea Cursului de Limba Engleză și Soft Skills, sponsorizat de OMV Petrom, 
ne dorim să încurajăm performanța și îmbunătățirea cunoștințelor de limba engleză și 
a aptitudinilor din sfera soft skills pentru studenții din anii III și IV de studiu ai UPG 
Ploiești, înrolați la cursurile din cadrul  Facultății de Tehnologia Petrolului și 
Petrochimie, Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor și Facultății de Inginerie 
Mecanică și Electrică.  

Perioada de desfășurare a programului este martie – iunie 2023. 

Aplică pentru prima ediție a programului și poți beneficia de: 

 13 sesiuni de limba engleza face2face în campusul UPG Ploiesti, cu trainer 
specializat, care te va îndruma pe toata durata cursului 

 Acces la platforma de e-learning pentru practică individuală între sesiunile de 
limba engleză 

 Ședințe de evaluare a progresului la jumătatea și la finalul cursului de limba 
engleză 

 1 modul de soft skills face2face 
 Sprijin pe întreaga durata a programului din partea unui expert din cadrul OMV 

Petrom 

Dacă vrei să participi la Cursul de Limba Engleză și Soft Skills, primul pas este să 
verifici criteriile de eligibilitate de mai jos: 

Ești student(ă) în anul III sau IV la una dintre facultățile de mai jos: 

 Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor (IPG) 
 Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică (IME) 
 Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie (TPP) 

Și ai media de minimum 7,50 pe ultimul an de studiu finalizat. 

Ce trebuie să faci: 

 Aplică online accesând următorul link 

Înscrie-te cât mai curând, locurile sunt limitate! Termen limită de înscriere: 3 martie 
2023. 
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Pașii următori în procesul de selecție sunt: 

 Vei primi acces la o platformă online și vei parcurge un test de limba engleză 
 Dacă vei trece de prima etapă de selecție, te vom invita la un scurt interviu 

online cu reprezentanții OMV Petrom 

#OMVPetrom #BoostYourSkills #MakeYourFutureHappen 


