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Rolul Romarketing în proiect

 Formare studenți și tutori

 Promovare și informare

 Monitorizare și evaluare progres

 Liant

 Parteneri pentru sustenabilitate



Monitorizare și evaluare 

– Chestionarele de feedback

 8 cadre didactice – reponsabili de practică

 15 tutori din companiile partenere

 82 studenți – participanți



Formarea studenților înainte de practică
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Ce spun tutorii despre studenți?
Cunoștințele teoretice ale 

studenților:

1- Foarte nemulțumit 0%

2- Nemulțumit 7%

3- Neutru 33%

4- Mulțumit 40%

5- Foarte mulțumit 20% 1- Foarte nemulțumit 0%

2- Nemulțumit 0%

3- Neutru 0%

4- Mulțumit 14%

5- Foarte mulțumit 86%

Comportamentul studenților în 

cadrul organizației:



Tutorii recomandă

2 săptămâni 0%

o lună 60%

2 luni 33%

3 luni 0%

Alta 7%

Durata optima a stagiului de practică

în foarte mare măsură 53%

în mare măsură 47%

potrivită 0%

în mică măsură 0%

în foarte mică măsură 0%

nu imi dau seama 0%

Stagiile de practică pot contribui la 

îmbunătățirea calității profesionale a unui 

absolvent? 



Partenerii au îndeplinit aşteptările studenţilor legate 

de: disponibilitate, cooperare, stimularea participării 

active la practică, elasticitate/diversitate program 

propus, crearea unui ambient corespunzător, 

comunicativitate, logistică adecvată situaţiei

Principalul avantaj pe care îl au studenții care participă la stagii de practică

Studenții spun că...



Următorul P.A.S.
Ce faci când ai învățat tot ce era de învățat?

 Planificăț-i cariera!

Și vei descoperi multe lucruri noi de învățat despre lumea din jur.

 Acționează pentru mâine!

Și vei descoperi multe lucruri noi de învățat despre tine.

 Specializează-te în domeniul tău!

Și vei descoperi multe lucruri noi de învățat despre ceea ce 

credeai ca știi tot.



Sustenabilitate

 Metodologia de practică

 OBIECTIV: ghid de bune practici pentru organizarea stagiilor 

de practică

 Bihor TechHUB 

 OBIECTIV: Dezvoltarea spiritului de inițiativă și a 

abilităților antreprenoriale



ÎNTREBĂRI



Vă mulțumesc pentru atenție!
Emilia Bradea

Romarketing


