
CURSURI ȘI CERTIFICARE 
INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI TEHNOLOGIE CLOUD



CARIERA TA ÎN CLOUD ÎNCEPE AICI!

Acceleratorul de cariere în cloud va oferi cursuri specializate de AI și
tehnologie cloud unui număr de 100 de studenți de la Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu, și tu poți fi unul dintre ei!

În contextul situației actuale generate de COVID-19, toate cursurile de 
pregătire și resursele asociate acestora vor fi puse la dispoziția 

beneficiarilor într-un spațiu dedicat online, astfel încât tu să ai parte de 
o experiență de utilizare cât mai plăcută.



CE SERVICII OFERIM STUDENȚILOR?

1. Acces gratuit pentru 150 de studenți la patru cursuri online 

(Microsoft Azure, 365, Dynamics 365, și Power Platform
Fundamentals) și certificare pentru unul dintre cele patru cursuri

2. Posibilitatea de a participa la un bootcamp de o săptămână în care 
cei mai activi 10 studenți vor învăța despre Inteligență artificială și 
vor lucra cu experți în domeniu pentru dezvoltarea unor proiecte / 
idei de afaceri



DE CE SĂ PARTICIPI?

• Tehnologiile de cloud și inteligență artificială cunosc o dezvoltare fără 
precedent

• Vei dobândi cunoștințele, abilitățile și încrederea de care ai nevoie
pentru a obține un loc de muncă bine plătit și foarte căutat în
companiile de IT din țară

• Vei avea șansa să-ți obții o certificare gratuită de la Microsoft

• Participarea la cursuri poate înlocui stagiul de pr actica, necesar 
pentru acumularea de credite



CURSURI DISPONIBILE PE 
PLATFORMA PROIECTULUI
Acest proiect vă facilitează accesul la două cursuri disponibile doar în limba 
engleză. Click pe imaginile de mai jos pentru mai multe informații.



CARE ESTE PROFILUL IDEAL PENTRU 
PARTICIPAREA ÎN ACESTE CURSURI?

• 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



FORMULAR DE PARTICIPARE

CUM SĂ PARTICIPI?

E simplu, completează acest formular online până la data de 

30 Iunie 2020 și vei fi contactat în cel mai scurt timp de către echipa Fundației EOS! 



CONTACT

Dacă ești interesat și ai nevoie de mai multe detalii, 
contactează-ne:

laurentiu.bunescu@eos.ro

Acest proiect este derulat de Fundația EOS cu sprijinul Microsoft.


