
 
   
 

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL 1 

ai 

FACULTĂȚII DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

- Detalii program de practică Azure Fundamentals-  

 

Conform Structurii anului universitar, Practica de specialitate se desfășoară în perioada 27.06 – 

10.07.2022 și presupune parcurgerea unui număr de 60 de ore. 

Facultatea de Matematică și Informatică menține pentru al treilea an consecutiv, organizarea 

practicii pentru studenții din anul 1 în cadrul convenției de practică cu Fundația EOS România. În acest an 

universitar, studenții vor avea la dispoziție modulul Azure Fundamentals, în programul Acceleratorul de 

Cariere în Cloud în vederea echivalării stagiului de practică. 

Desfășurare stagiu de practică: 

• Cursul online Microsoft Azure Fundamentals compus din 6 părți / learning paths si 20 de 

module https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-fundamentals/  

Crearea unui cont gratuit Azure https://azure.microsoft.com/en-us/free/  

Utilizarea aceste conturi gratuite este pentru 30 de zile în limita unui credit de 200 USD. 

• Sesiuni de training live prin Microsoft Teams cu instructor. Link pentru conectare Click here 

to join the meeting 

4 iulie (10.00-13.00) 

5 iulie (10.00-13.00) 

6 iulie (10.00-12.00) 

• Testare practică în sistemul Gmetrix 

La începutul sesiunilor de training cu instructor se va furniza un ghid de acesare a platformei Gmetrix 

unde se va putea putea susține testul de câte ori e nevoie. 

• Certificare (opțional) 

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-fundamentals/
https://azure.microsoft.com/en-us/free/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VjNzRlYmUtODc3OC00NWRmLThmYWMtZDI3MGEzMzk2YzEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a4fb0fb-e7c7-45bb-8c78-63fa4b27aa19%22%2c%22Oid%22%3a%2208f20db3-9b87-4e4b-9a78-b4fba772235a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VjNzRlYmUtODc3OC00NWRmLThmYWMtZDI3MGEzMzk2YzEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a4fb0fb-e7c7-45bb-8c78-63fa4b27aa19%22%2c%22Oid%22%3a%2208f20db3-9b87-4e4b-9a78-b4fba772235a%22%7d


 
Examenul de certificare va avea loc online pe platforma Certiport. Va fi necesar un computer / 

laptop conectat la internet. Pentru cei interesați, detalii despre conectarea individuală vor fi furnizate de 

către reprezentanții EOS. 

 CALENDAR STAGIU DE PRACTICĂ 

27 iunie – 3 iulie – curs online MS Learn – Azure Fundamentals 

4-6 iulie – sesiuni de training cu instructor 

7-9 iulie – testare Gmetrix. Orice testare după data de 9.07.2022 nu va mai fi luată în considerare 

pentru evaluarea finală a practicii de specialitate. 

După 9 iulie – certificare Microsoft 

 

 

 

Afișat, 

 

28.06.2022 


