
 

 
 
Cursuri gratuite cu certificare Google 
 

DIGITAL WOMEN ROMÂNIA | Rampa ta de lansare într-o carieră de succes 

Digital Women este un program desfășurat de Fundația EOS în parteneriat cu INCO WorkInTech 
Academy, susținut de Google.org. Programul sprijină în mod gratuit 755 de femei să-și dezvolte 
competențele digitale și de angajare, să obțină o certificare Google recunoscută global și să aibă 
acces la oportunități profesionale în domeniul de suport IT. 

 

 

 

 

Pe măsură ce societatea progresează în direcția unei economii digitale, numărul de femei active 
pe piața muncii este semnificativ mai mic decât numărul de bărbați. Prin programul DIGITAL 
WOMEN România, Fundația EOS dorește să colaboreze cu instituții relevante pentru a oferi 
acces la resurse educaționale cât mai multor femei, cu scopul să încurajeze o participare activă 
a acestora la transformarea digitală a economiei.  

 

Pe această cale, invităm instituția dumneavoastră să promoveze această 
inițiativă în rândul studentelor care au un interes în dezvoltarea competențelor 
pentru accesarea unui loc de muncă în domeniul de suport IT.  

 

Bursele gratuite oferă acces la un curs online și la certificarea Google IT Support Professional, 
care în mod normal costă în jur de 300 USD și care sunt găzduite de Coursera – una dintre cele 
mai renumite platforme de învățare online. Cursul a fost dezvoltat de experți Google și 
Coursera, fiind deja adoptat de universități prestigioase din întreaga lume.   

Citiți comunicatul de presă Google  

pentru lansarea proiectului în România! 

https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/peste-1200-romani-vor-beneficia-burse-google-cursuri-domeniul-it-1_605b49685163ec427140ae20/index.html
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/peste-1200-romani-vor-beneficia-burse-google-cursuri-domeniul-it-1_605b49685163ec427140ae20/index.html


Competențe dobândite de participante la finalizarea acestui program de certificare 
profesională: 

• abilitățile necesare pentru a reuși într-o capacitate de suport IT de bază
• efectuarea de sarcini de asistență IT de zi cu zi, inclusiv asamblarea computerului,

configurarea de rețele wireless, instalarea de programe și suportul clienților
• oferirea de asistență pentru clienți end-to-end, de la identificarea problemelor și a

soluțiilor și implementarea acestora
• utilizarea sistemelor de operare, inclusiv Linux, sisteme de nume de domeniu, interfață

de linie de comandă și cod binar

Pe lângă oportunitatea de învățare și certificare, Fundația EOS va susține participantele în 
program prin oferirea de mentorat în vederea dezvoltării competențelor de angajabilitate, prin 
organizarea unor sesiuni online.  

Pentru mai multe informații despre proiect, dar și pentru înscriere vă rugăm să vizitați 

www.digitalwomen.eu

DESPRE  
Fundația EOS 

Fundația EOS – Educating for an Open Society 
Romania este o organizație neguvernamentală privată, 
non-profit înregistrată în anul 1999. Cu o experiență 
de peste 20 de ani, EOS este una dintre cele mai active 
organizații în domeniul educației digitale.  
Misiunea Fundației EOS este aceea de a utiliza noile 
tehnologii pentru a ajuta oamenii și comunitățile să își 
realizeze propriul potențial. 
www.eos.ro  

http://www.digitalwomen.eu/
http://www.eos.ro/

