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Beneficiile practicii pentru studenţi 

 

Obţinerea unui loc de muncă după finalizarea studiilor constituie o prioritate pentru 

orice absolvent de facultate. În acest sens, competenţele de specialitate definite la nivel 

academic trebuie să se ȋmbine cu o serie de alte competenţe, de natura celor privind 

cunoaşterea culturii organizaţionale, responsabilitatea social-corporativă, dezvoltarea 

abilităţilor de muncă ȋn echipă şi de comunicare, etc. Astfel, practica reprezintă pentru 

studenţi un cumul de experienţe şi de competenţe acumulate prin posibilitatea de 

interacțiune directă cu toți factorii care pot influenţa şi favoriza o viitoare integrare şi 

activitate ȋn cadrul unei firme ȋn perspectiva unei angajări. 

Rolul practicii desfăşurate ȋn timpul facultăţii este esenţial ȋn dezvoltarea unui viitor 

specialist, reprezentȃnd un punct de reper important ȋn activitatea de acumulare, consolidare 

şi actualizare a competenţelor funcţie de cerinţele pieţei muncii. Pe lȃngă aceasta, practica 

reprezintă un instrument important de cunoaştere a capacităţilor individuale ale studentului şi 

de motivare ȋn scopul creşterii competivităţii acestuia. 

Beneficiile aduse studenţilor prin realizarea de stagii de practică ȋn cadrul unor firme 

partenere sunt multiple. Astfel: 

 pentru un student care nu a mai  lucrat intr-o companie, practica oferă posibilitatea de 

a interacţiona şi de a cunoaşte modul de funcţionare a unei firme, de a ȋnţelege ce 

presupun diversele funcţii din cadrul firmei din punct de vedere executiv; 

 munca ȋn cadrul unei organizaţii expune studentul la diverse moduri de gȃndire şi de 

lucru, creȃnd astfel premizele dezvoltării abilităţilor de a soluţiona probleme ȋn mod 

creativ; 
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 stagiul de practică oferă posibilitatea asimilării de competenţe extrem de cerute 

actualmente de către angajatori: muncă ȋn echipă, comunicare eficientă, 

demonstrarea spiritului de iniţiativă; 

 reprezintă un factor motivator pentru studenţi deoarece aceştia pot să-şi ateste 

cunoştinţele profesionale dobȃdite ȋn cadrul facultăţii dar şi să devină conştienţi de 

nivelul aşteptărilor existente ȋn domeniul respectiv din punct de vedere profesional; 

 conştientizează nevoia de formare continuă prin utilizarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de ȋnvăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională; 

 dă posibilitatea studenţilor să realizeze o mai bună cunoaştere a pieţei muncii prin 

informarea ȋntr-o manieră mult mai concretă, direct de la sursă; 

Prin dezvoltarea şi crearea de parteneriate cu diverse companii de profil din Oradea şi 

judeţul Bihor prin intermediul proiectului POSDRU/109/2.1/G/82033 - Convergența pregătirii 

practice universitare pentru integrarea reușită a studenţilor pe piața muncii - şi crearea astfel 

a premizelor unei colaborări de durată, studenţii sunt sprijiniţi ȋn realizarea unor stagii de 

practică eficiente, ȋn cadrul unor firme importante din domeniul de specialitate al acestora. 

Astfel, studenţii au posibilitatea de a cunoaşte nemijlocit cerinţele şi nevoile unui post de 

lucru precum şi responsabilităţile pe care acesta le implică.  Firmele selectate ca şi parteneri 

crează condiţii propice pentru desfăşurarea stagiilor de practică, ȋnţelegȃnd faptul că acest 

exercițiu este unul care poate fundamenta pe termen lung şi o eventuală angajare ulterioară. 

Studenţii beneficiază de asemenea, de la bun inceput, de toate premizele necesare 

valorificării practice a competenţelor prin temele propuse de către tutorii din firme şi validate 

de responsabilii de practică din cadrul facultăţii, şi care respectă nivelul de cunoștinţe ale 

acestora, funcţie de anul de studiu absolvit. În plus, pentru a facilita colaborarea dintre 

studenţi şi tutorii din companii, ȋn scopul de a crea un cadru adecvat pentru învăţarea prin 

practică, tutorii alocaţi ȋn vederea asistării studenţilor pe perioada de derulare a practicii au 

fost instruiţi ȋn vederea dezvoltării competenţelor de lucru cu studenţii, prin cursuri care au 

vizat elemente legate de învăţarea la adulţi, comunicare, muncă în echipă şi noţiuni de 

management de proiect. Prin intermediul tutorilor, studenţii beneficiază ȋn permanenţă de 

sprijin ȋn familiarizarea cu mediul de lucru din cadrul firmei dar şi cu mediul de afaceri ȋn 

general. 
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De asemenea, studenţii beneficiază, ȋn perioada premergătoare activității de practică 

propriu-zise, de participarea la cursuri specializate de consiliere şi orientare profesională, 

care lipsesc din curricula actuală. Se urmăreşte pregătirea studenţilor în vederea dezvoltării 

competențelor sociale necesare facilitării inserţiei pe piaţa muncii prin realizarea de cursuri 

desfăşurate de entităţi acreditate ȋn domeniu, partener în cadrul proiectului. Cursurile 

vizează ȋn principal teme care contribuie la formarea studenţilor şi integrarea mai uşoară a 

lor în cadrul companiilor unde vor efectua practica, şi anume: Inteligenţa socială cu Modelul 

SPACE, Comportamentul civic organizaţional sau Sindromul “soldatului devotat”, Bunele 

maniere la locul de muncă, Discriminarea la locul de muncă, Responsabilitatea socială 

corporatistă (CSR) şi Voluntariatul. 

Stagiile de practică se desfășoară în fiecare an în perioada iulie - august ținând cont 

de disponibilitatea studentului și a firmei. Studenții care au finalizat cu succes stagiul de 

practică au beneficiat de o subvenţie finaciară sub formă de bursă în valoare de 500 lei. 

În concluzie, se poate spune că efectuarea unui stagiu de practică ȋn cadrul unei firme 

ȋn timpul facultăţii aduce un plus la CV şi oferă viitorului absolvent ocazia să-şi creeze un 

portofoliu ȋn perspectiva angajării viitoare. Trebuie menţionat de asemenea faptul că, 

feedback-ul obţinut de la studenţii participanţi la stagiile de practică ȋn cursul anului 2012 a 

fost deosebit de favorabil, atȃt ȋn ceea ce priveste cunoştinţele practice dobȃndite, cȃt şi  din 

punctul de vedere al ȋndrumării de-a lungul stagiului şi a condiţiilor puse la dispoziţie la 

nivelul firmelor partenere; ȋn plus, un număr semnificativ dintre aceştia au continuat 

colaborarea cu firmele respective ȋn calitate de angajat (18 studenţi). Acest lucru confirmă 

ȋncă o dată preocuparea studenţilor pentru asimilarea de cunostinţe prin implicarea activă ȋn 

proiecte pe perioada de derulare a practicii ȋn scopul facilitării  inserţiei cȃt mai rapide pe 

piaţa muncii. 


