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HSSIP – RO 

● Ești pasionat/ă de știință, tehnologie și inovație? 

● Poți comunica ușor în limba engleză? 

● Vei avea 16 ani împliniți până pe 7 noiembrie 2021? 

● Vei fi elev de liceu în noiembrie 2021? 

● Vrei să înveți mai multe despre fizica particulelor elementare și despre 

experimentele la energii înalte chiar la CERN? 

 

Dacă ai răspuns cu da la toate aceste întrebări, ai șansa să participi la primul program 

dedicat elevilor români: 

„Romanian High-School Students Internship Programme 2021 (HSSIP – RO)”,  

care va avea loc la CERN (Geneva, Elveția) în perioada 7-20 noiembrie 2021.   

● Cum te poți înscrie? 

Dacă îndeplinești toate condițiile de mai sus, accesează pagina web dedicată: 

https://indico.cern.ch/event/856138/, secțiunea Registration, și completează toate câmpurile 

din formularul de înscriere până pe 31 iulie 2021.  

Pregătește și încarcă o scrisoare de motivație (max. 500 cuvinte) și un scurt videoclip 

(max. 3 minute), ambele în limba engleză, în care să ne explici de ce îți dorești să participi și 

de ce ar trebui să fi selectat.  

 În videoclip, te rugăm și să te prezinți pe scurt, să ne descrii pasiunile tale mai ales în 

ce privește știința, tehnologia și/sau inovația. Acesta trebuie încărcat la adresa: 

https://cernbox.cern.ch/index.php/s/ega6geBNjT9RaGD  

 (Verifică în formularul de înscriere regulile pentru denumirea fișierului). 

Vei avea nevoie și de una sau două scrisori de recomandare din partea profesorilor tăi, 

în care să își menționeze și datele de contact. Deoarece comisia de selecție a aplicațiilor va fi 

internațională, ne-ar ajuta ca scrisoarea să fie redactată în limba engleză, dar nu este obligatoriu. 

Rezultatele vor fi anunțate până la începutul lunii septembrie. Elevii vor fi selectați de 

o comisie internațională formată din cercetători și cadre didactice din România și de la CERN. 
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Candidatul/a ideal/ă trebuie să fie foarte motivat/ă  

să participe și să ofere argumente foarte bune pentru  

susținerea alegerii sale în program.  

 

Elevii selectați trebuie să participe pe întreaga durată a programului. În cazul în care 

vreunul dintre elevi nu mai poate participa, va fi înlocuit din lista de rezervă. 

 

● Mai multe informații 

 Nu există taxă de participare, stagiul fiind gratuit. Pentru toți cei 23 de elevi selectați, 

costurile pentru cazare (la CERN Hostel) și masă vor fi acoperite integral de către European 

Organization for Nuclear Research (CERN). De asemenea, se va asigura transportul din 

București până la Geneva în limita unui buget maxim. În anumite situații, vor putea fi acoperite 

și cheltuielile pentru transport din localitatea de reședință până la București.  

 Dacă  ești selectat/ă, va trebui să te asiguri că ai un document de identitate valabil și 

respecți condițiile de intrare și regimul de ședere în Elveția (https://www.mae.ro/travel-

conditions/3692#841). De asemenea, practicile sanitare impuse de situația curentă vor fi 

monitorizate, iar regulile de participare vor fi adaptate legislației naționale și internaționale.  

 Elevii vor fi însoțiți din București, pe întreaga durată a călătoriei și a programului la 

CERN, de către cadre didactice din România. 

Dacă nu împlinești 18 ani până pe 6 noiembrie 2021, vom avea nevoie și de acordul 

părinților/tutorilor tăi pentru a putea călători. 

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la edu@fizica.unibuc.ro. 

 

Te așteptăm cu drag! 

În numele echipei de organizare, 

Roxana Zus 

reprezentant România - CERN Teacher and Student Forum 
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