PREGĂTIREA STAGIULUI DE
PRACTICĂ PENTRU STUDENȚI

elaborat de ROMARKETING
în cadrul proiectului: “Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a
studenților pe piața muncii”

Ești înaintea unui stagiu de practic?...
...ATUNCI ACESTE RÂNDURI SUNT PENTRU TINE!
Pregătirea tehnică și profesională trebuie
abordată ca modalitate de a dobândi cunoștințe
teoretice și practice necesare pentru a da un
răspuns flexibil și satisfăcător nevoilor existente pe
piața muncii.


Pe baza acestui concept, pregătirea derulată
înaintea de începerea stagiului de practică trebuie
planificată luând în considerare cunoștințele ce
trebuie dobândite, atât din punct de vedere teoretic
cât și din punct de vedere al echipamentelor și
tehnologiei.


Pregătirea practicii
Este importantă implicarea ta ACTIVĂ în proces, pentru o bună desfășurare a stagiilor de
practică, chiar din-nainte de începerea efectivă a acestora.

1. Familiarizarea
cu locul de
desfăşurare a
practicii

2. Identificarea
abilităților și
competențelor
dezvoltate

3. Întocmirea
caietului de
practică

4. Obligații și
responsabilități

1. FAMILARIZAREA CU LOCUL DE DESFĂȘURARE A PRACTICII
După aflarea numelui companiei la care urmează să faci practică este recomandat să
cauți cât mai multe informații despre firmă: locația, profilul companiei, numărul
de angajați și organigrama dacă este pusă la dispoziție.
Ajungând în cadrul companiei ai următoarele îndatoriri:


să te prezinți la locurile de practică, în perioadele convenite, conform acordului;



să respecți regulamentele de ordine interioară, specifice unităţii primitoare;



să-ți însuşești cunoştinţele cerute;



să completezi zilnic caietul de practică cu date despre activitatea desfăşurată.
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2. ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE DEZVOLTATE
. În funcție de fiecare specializare și domeniu de activitate pot fi dezvolta diferite abilități și
competențe pe perioada stagiului de practică.








Abilități și competențe
capacitatea de adaptare la exigențele din piața muncii;
competențe privind rețelele de senzori wireless;
competențe privind programarea echipamentelor de
comunicație;
competențe privind punerea în funcțiune și configurarea
routerelor wireless;
aprofundarea cunoștințelor acumulate la facultate;
adaptarea la cerințele de lucru, de disciplină și de cooperare în
cadrul unei echipe multidisciplinare;
aprofundarea cunoștințelor acumulate la facultate prin
urmărirea funcționării unei aplicații practice în domeniu.
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Specializare

ELECTROTEHNICĂ
ȘI
TELECOMUNICAȚII

NEXT

Abilități și competențe
 capacitatea de adaptare la exigențele din piața muncii;
 competențe privind rețelele de senzori wireless;
.
 competențe privind programarea echipamentelor de
comunicație;
 competențe privind punerea în funcțiune și configurarea
routerelor wireless;
 aprofundarea cunoștințelor acumulate la facultate;
 adaptarea la cerințele de lucru, de disciplină și de cooperare
în cadrul unei echipe multidisciplinare;
 aprofundarea cunoștințelor acumulate la facultate prin
urmărirea funcționării unei aplicații practice în domeniu.

Specializare

ELECTROTEHNICĂ ȘI
TELECOMUNICAȚII

NEXT
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Abilități și competențe
 capacitatea de adaptare la exigențele din piața muncii;
 familiarizarea cu instalațiile tehnologice auxiliare și de
serviciu generale;
 familiarizarea cu aparatura de măsură ale unui sistem de
automatizare complex;
 familiarizarea cu aparatura de comandă și reglare ale unui
sistem de automatizare complex;
 însușirea metodologiei de analiză a unui proces tehnologic
automatizat;
 adaptarea la cerințele de lucru, de disciplină și de cooperare
în cadrul unei echipe multidisciplinare;
 aprofundarea cunoștințelor acumulate la facultate prin
urmărirea funcționării unei aplicații practice în domeniu.
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Specializare

INGINERIE
ELECTRICĂ

3 . ÎNTOCMIREA CAIETULUI DE PRACTICĂ


Se urmărește consemnarea informațiilor acumulate zilnic,
păstrând esența și elementele cruciale ale acestora, detaliile
importante. Cantitativ, informația zilnică recepționată va fi
mult mai mare decât materia predată în timpul unui curs.
Aceasta va fi sintetizată corect și coerent, sub îndrumarea
tutorelui și transpusă în caietul de practică.



Caietului se completează zilnic, el este verificat, semneat și
parafat pe fiecare pagină de tutore.



Caietul va fi însoțit de o caracterizare din partea
tutorelui îndrumător unde se notează și performanța
studentului împreună cu prezența acestuia zilnică pe întreaga
durată a practicii.
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4. OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI
Pentru a-ți desfăşura activitatea de practică fără a te expune la pericole de
accidentare sau îmbolnăvire profesională esxită câteva obligaţii și
responsabilități de respectat:


să participi la instruirile privind securitatea şi sănătatea muncii efectuate de
către partenerul de practică;



să utilizezi corect maşinile, aparatura, substanţele periculoase,
echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;



să utilizezi corect echipamentul individual de protecţie acordat şi după
utilizare, să-l pună la locul destinat pentru păstrare;



să comunici imediat partenerului de practică şi/sau lucrătorilor desemnaţi
orice situaţie de muncă pe care o consideri un pericol pentru securitate şi
sănătate, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;



să aduci la cunoştinţa coordonatorului de practică şi/sau partenerului de
practică accidentele suferite;



să îți însuşești şi să respecți prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare ale acestora.
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