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INTRODUCERE
Practica profesională reprezintă în prezent o necesitate în mediul
universitar deoarece, actualmente, cea mai mare provocare pentru o instituție de
învățământ superior o reprezintă aceea de a garanta alinierea ofertei de studii cu
cerințele pieței muncii.
În acest sens, prezenta metodologie de organizare a activităților practice a
studenților își propune să ajute la buna organizare și desfășurare a stagiilor de
practică precum la procesul de eliberare al documentelor de certificare a
realizării stagiului.
Sunt prezentate etapele pentru bunul demers al unui stagiu de practică de
succes, toți termenii implicați în acest proces precum și documentele de referință
care reglementează organizarea practicii studenților.
Astfel, prin structura sa, metodologia își propune să asigure un cadru
adecvat organizării activității de practică și, de asemenea, să consolideze relația
universitate-mediu economic și astfel să asigure absolvenților șanse mai mari în
ocuparea unui loc de muncă.
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1. DEFINIȚII ALE TERMENILOR
Stagiu de practică – activitatea desfășurată de studenți în conformitate cu planul
de învățământ pentru dobândirea de competențe profesionale;
Organizator de practică – instituția de învățământ superior care desfășoară
activități instructiv-educative și formative, potrivit legislației române în vigoare;
Partener de practică – instituția centrală ori locală sau orice altă persoană juridică
din România, ce desfășoară o activitate în corelație cu specializările cuprinse în
nomenclatorul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și care poate
participa la procesul de instruire practică a studenților;
Practicant – student care desfășoară activități practice pentru consolidarea
cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților, spre a le aplica în
concordanță cu specializarea pentru care se instruiește;
Responsabil de practică – persoană desemnată de organizatorul de practică –
universitate - care va asigura planificarea, organizarea și supravegherea
desfășurării stagiului de practică;
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Tutore – persoană desemnată de partenerul de practică – firmă sau alte categorii
de agenți economici şi/sau instituții - care va asigura respectarea condițiilor de
pregătire și dobândire de către practicant a competențelor profesionale planificate
pentru perioada stagiului de practică (coordonatorul stagiului de practică din cadrul
compartimentului de specialitate);
Regulamentul de practică – reprezintă documentul prin care se defineşte cadrul
general de desfăşurare a activităţii de practică;
Acordul de parteneriat – reprezintă documentul cadru încheiat între organizatorul
de practică şi partenerul de practică care stabileşte cadrul general al parteneriatului
în scopul bunei organizări şi desfăşurări a activității de practică a studenților
Convenția de practică – reprezintă un document încheiat între organizatorul de
practică, partenerul de practică și practicant a cărui formă este stabilită în
conformitate cu legislația în vigoare.
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2. LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

Documentele de referință din cadrul legislației în vigoare care reglementează
organizarea și desfășurarea stagiilor de practică ale studenților sunt următoarele:
 Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților – Anexa 1
 Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3955/2008
privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în
cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi masterat şi a
Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul
programelor de studii universitare de licenţă sau masterat – Anexa 2
 Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea
Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control
intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 3
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3. DOCUMENTE CARE REGLEMENTEAZǍ
ACTIVITATEA DE PRACTICǍ
Regulamentul de practică – reprezintă documentul prin care se defineşte cadrul
general de desfăşurare a activităţii de practică – Anexa 4
Acordul de parteneriat – reprezintă documentul cadru încheiat între organizatorul
de practică şi partenerul de practică (firmă/agenți economici/alte instituții) care
stabileşte cadrul general al parteneriatului în scopul bunei organizări și desfășurări
a activității de practică a studenților; prin intermediul acordului de parteneriat, o
anumită persoană juridică își declară disponibilitatea de a deveni partener de
practică și de a îndruma și monitoriza în stagiul de practică studenţi din anumite
domenii de studiu specificate ale instituției organizatoare de practică – Anexa 5
Convenția de practică – reprezintă un document încheiat între organizatorul de
practică, partenerul de practică și practicant a cărui formă este stabilită în
conformitate cu legislația în vigoare şi prin care se stabileşte cadrul general de
organizare şi desfăşurare a practicii studenților conținând anexat atât modelul
aferent Portofoliului de practică cât și pentru Fișa de evaluare a competenţelor
dobândite de student

în cadrul activităţii de practică – Anexa 6. În cadrul

convenției de practică sunt precizate angajamentele și responsabilităţile instituţiei
de învăţământ, ale partenerului de practică (firmă) precum și ale studentului.
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De asemenea, durata stagiului de practică figurează în mod explicit în convenția de
practică și aceasta trebuie să includă un număr total de ore egal cu cel prevăzut în
planul de învățământ pentru specializarea la care este arondat studentul.
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4. PREGǍTIREA STAGIULUI DE PRACTICǍ

4.1. Crearea unui profil cadru al firmelor partenere
În această etapă trebuie avut în vedere asigurarea unui cadru unitar pentru
constituirea bazei de date a firmelor care au potențialul de a fi partenere pentru
activitatea de practică.
Prin crearea acestei baze de date se urmărește nu numai îmbunătăţirea
calităţii procesului didactic ci şi creşterea gradului de încredere a viitorilor
angajatori. În acest sens studenților/absolvenților li se oferă diplomele care atestă
competenţele reale dobândite pe parcursul stagiului de practică și li se oferă
posibilitatea creării unui dialog activ cu piața muncii pentru care sunt pregătiți
studenții/absolvenții din domeniile: Calculatoare şi Tehnologia informaţiei,
Inginerie Electronică şi Telecomunicații și Inginerie Electrică.
Firmele partenere sunt unităţi economice și/sau alt tip de instituție de
producţie şi/sau de cercetare care au domeniul principal de activitate legat direct de
specializarea studentului, dotarea şi personalul calificat necesar organizării unor
stagii de practică.
Structura Bazei de date
Baza de date cu firmele având activitate în domeniile de interes, trebuie să
conțină informații similare pentru fiecare intrare, astfel încât punctul de pornire să
fie același la evaluare potențialului acestora de a deveni parteneri ai Universității
Investeşte în oameni !
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pentru practica studenților. Un minim de informații necesare pot fi salvate sub
următoarele capitole:
 Date despre firmă: cod fiscal, denumire firmă, cod CAEN, text CAEN,
număr de salariați
 Contact general: adresă (strada, localitate, județ,) telefon, fax, email,
pagină web
 Persoană de decizie: nume, prenume, funcție, telefon, mail
 Persoană de contact: (nume, prenume, funcție, telefon, mail
 Detalii: stagii de practică derulate (Da/Nu), potențial de extindere
(Da/Nu).
Cerinţe pentru firmele partenere
Firmele identificate în vederea derulării parteneriatului în cadrul proiectului
vor trebui să îndeplinească următoarele cerinţe cumulative:
1. să deruleze activităţi în partea de Nord Vest a României;
2. să aibă obiect de activitate sau departamente cu activitate în domeniile:
Calculatoare Şi Tehnologia informaţiei, Inginerie Electronică şi
Telecomunicații şi Inginerie electrică.
Pentru a asigura utilitatea stagiilor de practică pentru toate părțile implicate, ar fi
recomandat ca cel puțin unul dintre următoarele puncte să fie de asemenea
îndeplinite de firmele luate în considerare:
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1. doresc să îşi îmbunătăţească activitatea prin intermediul unor proiecte
personalizate care pot contribui la mărirea eficienţei şi productivităţii
firmei;
2. au structuri departamentale;
3. au în vedere lărgirea structurii existente.
În mod excepţional poate fi acceptată efectuarea activităţii de practică la
firme care operează în alte domenii, cu condiţia ca acestea să aibă ateliere şi echipe
şi/sau departamente specializate în tehnologia informaţiei, calculatoare, inginerie
electronică şi telecomunicaţii şi inginerie electrică, în cadrul cărora studentul să
poată efectua lucrări practice relevante pentru specializarea sa. A doua excepţie o
constituie participarea la contractele de cercetare ale Facultăţii sub supravegherea
unui cadru didactic.

4.2. Identificarea agenților economici și/sau altor tipuri de organizații
care pot avea rol de partener de practică
Agenții economici cu rol de parteneri pot fi identificați pe baza informațiilor
furnizate în principal de Camera de Comerț Bihor, dar și pe baza datelor obținute
din alte surse.
În identificarea potențialilor parteneri, nu trebuie neglijate companiile mici
și mijlocii, care, deși nu pot avea în practică un număr mare de studenți, sunt
majoritare în piața locală și prin contactarea lor, se asigură crearea unei legături cu
Investeşte în oameni !
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oamenii de afaceri din zonă care pot oferi și un model de bună practică de
antreprenoriat autohton.
Pentru a stabili nivelul de interes al companiilor din baza de date pentru a
deveni parteneri, acestora le sunt trimise, prin email, informații privind beneficiile
unui parteneriat pentru derularea stagiului de practică cât și cadrul general de
derulare a practicii.
Pașii de urmat în scopul identificării partenerilor sunt:
1. Anunțarea deschiderii sesiunii de căutare de parteneri pe site-ul
Universității, Facultății și în alte medii de comunicare online, precum și pe
site-uri partenere accesate de agenți economici locali
2. Transmiterea invitației de parteneriat prin email către toate firmele de profil
din baza de date, cu următoarelor documente atașate: Beneficiile stagiilor de
practică (Anexa 7), Tematici de practică (Anexa 8)
3. Apelarea telefonică a persoanei de contact pentru a verifica primirea emailului, lămurirea neclarităților și stabilirea gradului de interes
4. Transmiterea detaliilor suplimentare și a Acordului de parteneriat (Anexa 5)
pentru a fi consultat
5. Primirea temelor de practică propuse de agentul economic, pornind de la
tematicile transmise.
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4.3. Stabilirea unui cadru de parteneriat între firme şi universitate
Dezvoltarea stagiilor este în prezent fundamentală în ceea ce privește
orientarea și inserția profesională a tinerilor. De fapt, stagiul permite folosirea
cunoștințelor teoretice într-un cadru profesional și oferă studentului o experiență a
universului întreprinderilor și a meseriilor din cadrul acestora. În această
perspectivă, este foarte important de amintit faptul că stagiile au o finalitate
pedagogică, ceea ce înseamnă că nu poate exista stagiu în afara programei de
învăţământ; practic, stagiile de practică se adresează studenților care au prevăzută
activitatea de practică în curricula obligatorie. În nici un caz stagiul nu poate fi
considerat un loc de muncă.
Prin implementarea unor principii de management al calităţii în desfăşurarea
procesului de practică se va urmări la firmele partenere nu numai modul în care
reuşesc să răspundă acestor cerinţe, ci şi maniera în care acestea pot facilita
tranziţia tinerilor de la şcoală la viaţa activă. În procesul de tranziţie, un rol major îl
joacă „gazdele” acestui proiect atât prin calitatea pe care o au, cât şi prin modul în
care ştiu să asigure un cadru propice de familiarizare a tinerilor cu specificul
activităţii entităţilor în care îţi vor desfășura practica.
Firmele, prin implicarea activă în parteneriatele cu Universitatea, îşi vor crea
și un branding atractiv pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă şi
implicit pentru absolvenţii cu potenţial în domeniu. O forţă de muncă calificată şi
adaptabilă la cerinţele pieţei muncii asigură menţinerea firmei în competiţia
economică.
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Capacitatea firmei de a asigura un cadru propice de desfăşurare a activităţii
de practică a studentului va constitui un criteriu de bază în selectarea firmelor cu
care se vor încheia contractele de practică.
Firmele vor asigura un dialog permanent cu facultăţile, pe tot parcursul
desfăşurării practicii, în vederea stabilirii unui canal de feedback care să ofere
informaţii relevante sistemului de instruire.
Firmele, în contextul actual economic, sunt supuse unui proces continuu de
adaptare în vederea asigurării unui venit care să le asigure funcţionarea.
Preocuparea către un proces de învăţare socială în care convergenţa scopurilor,
procesul de co-creere de cunoaștere, schimbarea şi modelarea de comportament şi
acţiuni, constituie o prioritate. Pe fondul acestor realităţi, activităţile de desfăşurare
a practicii studenţilor joacă un rol şi mai important; practica nu mai are doar rolul
de a oferi tinerilor spaţiul de verificare şi testare a cunoştinţelor acumulate în
şcoală, ci şi rolul de modelare a tinerilor în vederea dimensionării corecte a
aşteptărilor acestora faţă de ofertele de pe piaţa muncii.
Firmele care pot răspunde cât mai bine următoarelor aşteptări în procesul de
asimilare a studenţilor pe perioada de practică sunt firmele care corespund cel mai
bine unui parteneriat Universitate – Studenţi – Piaţa muncii:
 Asigurarea unui cadru de discuţie care poate genera contradicţii între
teorie şi practică;
 Asigurarea cadrului de analiză a problemelor care apar pe parcursul
desfăşurării şi implementării unui proiect;
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 Transformarea percepțiilor contradictorii vis-a-vis de situațiile întâlnite în
proiectele alocate dar şi în activitățile care pot contribui la bunul mers şi
funcţionare a firmei;
 Atitudinea firmei faţă de noile provocări prin prezenţa activă a tinerilor în
derularea activităţilor firmei;
 Oferirea unui feedback susţinut atât studenţilor cât şi Universităţii prin
intermediul tutorilor pe tot parcursul desfăşurării procesului de practică.
Pe de altă parte, pentru ca parteneriatul să își atingă țelul, reprezentanții
Universității au un rol cel puțin la fel de important și de bogat în atribuții precum
omologii lor din companii. Premisa de la care pornește parteneriatul este că
studenții au o bună pregătire teoretică și atitudinea potrivită pentru a extrage
maximul din experiența oferită de un stagiu de practică. De aceea, rolul extrem de
important al cadrelor didactice începe încă din etapa de pregătire a studenților prin
transmiterea informațiilor necesare și actualizate de care aceștia vor avea nevoie
pentru a putea face față așteptărilor din mediul de lucru competitiv în care urmează
să-și desfășoare activitatea.
Prin schimbul de informații teoretic-practic care are loc în timpul stagiului
studenții au ocazia să își completeze bagajul de cunoștințe dobândite în cadrul
orelor de curs și pentru a putea integra cu ușurință elementele noi, fundamentele
sunt foarte importante, la fel cum este și atitudinea potrivită: deschidere,
proactivitate, dorința de implicare, curiozitate. Derularea activităților din timpul
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anului universitar, într-o manieră care să stimuleze manifestarea comportamentală
a acestor atitudini este o altă sarcină dificilă și provocatoare a cadrelor didactice.
În pregătirea stagiului de practică responsabilii de practică sunt cei care
trebuie să se asigure că studenții ajung în companii cu câteva noțiuni de bază
despre funcționarea acestora și despre conduita adecvată care poate să le aducă
beneficii pe termen lung. O altă responsabilitate importantă este aceea de a stabilii
tematicile de practică de interes pentru firmele partenere, în concordanță cu planul
de învățământ.
Pe parcursul stagiului de practică, responsabilul de practică are rol de
mediator și monitor, acționează ca un garant al calității stagiului de practică, în
concordanță cu nevoile de dezvoltare ale studenților. Pentru aceasta, vizitele de
monitorizare și întâlnirile periodice cu tutorii din companii și cu practicanții devin
necesare și obligatorii.
Toate aceste considerente și obligații ale firmelor partenere dar și ale
Universității sunt structurate în Acordul de parteneriat semnat de către ambele
părți la începutul colaborării.
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4.4. Realizarea unor sesiuni de conştientizare cu privire la oportunităţile
şi beneficiile pe termen lung oferite studenţilor pentru efectuarea
stagiilor de practică
Studenții sunt informați despre conținutul stagiilor de practică prin sesiuni
de informare și de conștientizare susținute de cadrele didactice. În cadrul acestor
întâlniri sunt subliniate beneficiile obținute prin participarea într-un stagiu de
practică, beneficii care contribuie ulterior la o mai bună inserție a studenților pe
piața muncii:
 lărgirea şi diversificarea de colaborări prin promovarea şi dezvoltarea de
parteneriate cu firme private şi alte instituţii
 dezvoltarea

competenţelor

capitalului

uman

din

universitate

şi

întreprinderile implicate în procesul de formare al studenţilor în scopul
creşterii competitivităţii

şi alinierii pregătirii obţinute la necesităţile

pieţei muncii;
 asigurarea oportunităţilor sporite de inserţie pe piaţa muncii prin
corelarea învăţării cu activităţi practice realizate în cooperare cu firme
care activează pe piaţa muncii în domenii specifice de activitate,
prioritare pentru regiunea de nord-vest;
 creşterea gradului de receptivitate al firmelor pentru implicarea în
parteneriate cu mediul universitar pentru sprijinirea activităţii practice a
studenţilor;
 monitorizarea activă a studenţilor în desfăşurarea activităţilor practice;
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Acumularea de competențe practice, testarea acestora în cadrul oferit chiar
de către angajatorii sau a proiectelor derulate pe perioada de practică asigură
fiecărui student posibilitatea de a înțelege mai bine care sunt cerințele reale ale
pieței muncii cât și alternativele de angajare. Studenții, în urma acestei experiențe
practice pot înțelege mai bine care sunt zonele în care excelează cât și ariile în care
au nevoie de dezvoltare personală și de continuarea procesului de acumulare de
cunoștințe.
Apariția noilor oportunități de angajare, noi job-uri oferite de piața muncii,
în funcție de pregătirea individuală pot fi identificate mult mai facil având această
experiență. Prin prisma inserției pe piața muncii orice angajator este interesat de
a-și atrage potențialii angajați care pot demonstra practic cunoștințele,
competențele, deprinderile dobândite în timpul anilor de formare.
Pentru a facilita înțelegerea tuturor acestor beneficii, sesiunile de
conștientizare în cadru restrâns pot fi dublate de o sesiune plenară la care să fie
invitați și reprezentanți ai companiilor partenere, pentru a facilita un dialog deschis
între aceștia și studenți. În susținerea unei conversații bidirecționale pot fi
prezentate și diverse materiale audio-vizuale din anii precedenți de practică,
testimoniale precum și broșura cu fluxul de pregătire a stagiilor de practică.
Acestea oferă informațiile de bază necesare pentru formarea unei opinii primare și
pot stârni curiozitatea, generând astfel întrebări suplimentare.
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Etape în pregătirea sesiunilor de conștientizare:
1. Stabilirea datelor pentru realizarea sesiunilor de conștientizare individuale și
plenare
2. Culegerea materialelor informative relevante din anii precedenți în care s-au
derulat stagii de practică (statistici, participanți, rezultate, poze)
3. Culegerea de date privind nevoile existente în piața muncii și tendințele actuale
în angajare, prognozele pe termen scurt și mediu
4. Realizarea unor prezentări succinte cuprinzând elementele identificate la
punctele 1 și 2
5. Realizarea şi tipărirea broșurii cu fluxul stagiului de practică și nivelele de
implicare necesare din partea studenților și a companiilor
6. Anunțarea prin mijloacele disponibile a programului propus pentru sesiunile de
conștientizare, astfel încât studenții să se pregătească din timp pentru zilele
respective
7. Realizarea întâlnirilor pe grupuri mici între responsabilii de practică și studenți
8. Trimiterea invitațiilor și contactarea telefonică a reprezentanților companiilor
partenere, precum și a tuturor oaspeților care sunt așteptați la sesiunea plenară
9. Anunțarea în cadrul Universității a datei și locației pentru sesiunea de
conștientizare plenară, astfel încât un număr cât mai mare dintre studenții vizați
să afle informația în timp util
10. Diseminarea materialelor informative care are loc pe tot parcursul perioadei de
informare.
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4.5. Roluri şi responsabilități
A. Rolul Studentului in derularea practicii
Studentul, în urma semnării Convenției de practică (Anexa 6) și a luării la
cunoștință a conținutului acestuia, se va asigura ca îl respecta și îl aplică întocmai.
Participarea la stagiul de practică cât și la sesiunile de formare organizate este
obligatorie. Pe parcursul stagiului de practică studentului îi revine obligația de a se
informa și de a solicita clarificări vizavi de modul de derulare a activității în cadrul
firmei-gazdă și de a-și finaliza cu succes proiectul alocat pe perioada de derulare a
practicii. Tutorele de practică și Responsabilul de practică vor asigura suportul
necesar derulării stagiului de practică și vor acorda în mod susținut feedback
studentului.
Practicantul (student) are următoarele responsabilități:
 să desfăşoare activităţile cerute pentru realizarea temei de practică alese
respectând durata, perioada stagiului şi programul de lucru stabilit;
 să respecte regulamentul de ordine interioară şi normele de protecţia muncii;
 să nu folosească informaţiile la care are acces în timpul stagiului pentru a le
comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului;
 să întocmească şi să actualizeze zilnic caietul de practică.
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B. Rolul Responsabilului de practică
Responsabilul de practică este cadrul didactic desemnat cu organizarea
activității practice a studenților și care are obligația de a se asigura de buna
derulare a practicii conform protocolului încheiat.
În egală măsură Responsabilul de practică va informa corpul profesoral
despre evoluția studenților cât și despre nevoile angajatorilor în ce privește
prestația practică a studenților.
Cadrul didactic supervizor (responsabilul de practică) are următoarele
responsabilități:
 să planifice, să organizeze şi să monitorizeze desfăşurarea stagiului de
practică;
 să stabilească, împreună cu tutorele din cadrul firmei, temele de practică şi
competenţele profesionale care fac obiectul stagiului;
 să participe la realizarea evaluării finale a practicantului în cadrul
colocviului de practică.

C. Rolul tutorilor în derularea proiectului
Tutorele, în urma instruirii şi familiarizării cu metodologia de practică,
participă la sesiunile de formare şi dezvoltare care îl sprijină în integrarea
studenţilor în activitatea firmei. Tutorelui îi revine responsabilitatea de a dialoga
atât cu Universitatea, prin Responsabilul de practică desemnat, cât şi cu organizaţia
care asigură cadrul de implementare a practicii.
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Tutorele se va asigura de asemenea că normele de siguranţa muncii sunt
respectate de către studenţi pe tot parcursul desfăşurării practicii. Instruirea şi
semnarea documentelor de protecţia muncii revin în atribuţiile tutorului prin
implicarea persoanei specializate din cadrul firmei. Firmele vor demonstra
capacitatea de respectare a normelor de protecţia muncii la locul de desfășurare a
practicii.
În criteriile de selecţie a firmelor o pondere importantă este ocupată de
capacitatea acestora de a desemna un tutore/tutori dedicaţi activităţii pe tot
parcursul desfășurării şi implementării practicii studenţilor.
Competenţele pe care trebuie să le deţină tutorele/tutorii includ:
 capacitatea de comunicare;
 capacitatea de gestionare a situaţiilor conflictuale;
 capacitatea de rezolvare a problemelor în mod creativ;
 capacitatea de a stimula munca în echipă.
Tutorele (coordonatorul stagiului de practică din cadrul firmei) are
următoarele responsabilități:
 să stabilească împreună cu responsabilul de practică temele de practică care
să corespundă nivelului de cunoştinţe dobândite de studenţi şi a nevoilor
agenţilor economici parteneri;
 să asigure dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale
planificate pentru perioada de stagiu;
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 să urmărească şi să înregistreze prezenţa la activitate a practicantului şi,
după caz, să semnaleze eventualele abateri instituţiei de învăţământ prin
intermediul cadrului didactic supervizor
 să îi pună practicantului la dispoziţie toate mijloacele necesare pentru
realizarea obiectivelor stabilite prin tema de practică;


să completeze Fişa de evaluare a competențelor (Anexa 22) pe baza
evaluării a nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant şi să îi
propună o notă

 să propună eliberarea Certificatului de practică (Anexa 23) de către firmă
sau, după caz, neeliberarea acestuia, şi, după caz, să transmită cadrului
didactic supervizor o notă cuprinzând motivele pentru care se refuză
eliberarea certificatului;
 să propună, atunci când este cazul, anularea convenţiei de practică sau, după
caz, întreruperea stagiului de practică.
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5. DESFǍŞURAREA STAGIULUI DE PRACTICǍ
5.1. Înscrierea studenților/firmelor pentru participarea la stagiile de
practică

Orice firmă/societate comercială care doreşte să devină partener de practică
trebuie să încheie cu universitatea un Acord de parteneriat (Anexa 5) - document
cadru prin care se stabileşte cadrul general al parteneriatului în scopul bunei
organizări şi desfăşurări a activității de practică a studenților. Înscrierea firmelor
pentru participare la stagiile de practică în cadrul universitar curent se realizează,
pentru firmele cu care a fost semnat în prealabil un acord de parteneriat, prin
completarea de către acestea a unui angajament de participare în cadrul căruia
firmele precizează numărul studenților pe care îi solicită pentru monitorizare în
stagiul de practică pentru anul curent, domeniul de studiu al acestora precum şi
numele tutorilor desemnaţi. Modelul aferent angajamentului de participare se
găseşte în Anexa 10 – Angajament partener. De asemenea, pentru fiecare tutore
desemnat din cadrul firmelor partenere trebuie înaintate și documentele necesare
participării acestuia în calitate de tutore: CV în format Europass, copie CI, acord
pentru utilizarea datelor personale (Anexa 11).
Înscrierea studenților se realizează prin depunerea de către aceştia a unui
dosar de înscriere conținând următoarele documente:
 CV în format Europass
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 copie carte de identitate
 acord pentru utilizarea datelor personale – model în Anexa 11
 scrisoare de intenție – model în Anexa 12
 angajament de participare - model în Anexa 13
 declarație de evitare a dublei finanțări – model în Anexa 14
În urma finalizării procesului de înscriere sunt definitivate listele cu studenții
înscrişi pentru participare la stagiile de practică, ca document premergător pentru
procesul de selecție ulterioară a studenților.

5.2. Selectarea studenţilor pentru formarea grupului ţintă
Selecția studenților de realizează de către o comisiile de selecție numite în
prealabil prin decizia Rectorului şi se bazează pe aplicarea a două seturi de criterii
obiective şi transparente, care să asigure egalitatea de şanse în procesul de selecţie.
Primul set, alcătuit din criterii de eligibilitate, este aplicat iniţial pentru a analiza
candidatura studenţilor la programul de practică. Al doilea set conţine criterii cu
rolul de a permite ierarhizarea studenţilor pe parcursul interviului susţinut de
aceştia în faţa comisiei de selecție. Criteriile sunt stabilite în prealabil şi făcute
cunoscute prin intermediul site-ului proiectului www.practing.ro.
Selectarea studenţilor este realizată pe domenii, respectând criteriile de
eligibilitate şi selecţie a studenţilor, de către comisiile de selecţie prestabilite,
aferente fiecărui domeniu.
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Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:
 să fie student înmatriculat la Universitatea din Oradea ȋntr-unul din
domeniile: Calculatoare şi Tehnologia Informației, Inginerie Electronică
și Telecomunicaţii, Inginerie Electrică
 în planul de învăţământ al anului universitar în curs să fie cuprinsă
activitatea de practică;
 să nu fi beneficiat anterior de finanţare prin proiecte pentru efectuarea
stagiului de pregătire practică

Criteriile de ierarhizare sunt următoarele:
 rezultate profesionale bune (examenele restante din ultima sesiune de
examene să nu depăşească 40%);
 disponibilitate în perioada de desfăşurare a stagiilor de practică şi
consiliere;
 interviul în fața comisiei de selecţie şi recrutare a studenţilor, care va
analiza următoarele:
o motivaţia şi interesul participării la stagiul de practică;
o motivaţia alegerii unei cariere în specializarea pentru care a optat;
o cunoașterea noţiunilor de bază în domeniul de referinţă;
o abilităţile personale: capacitate de comunicare; disponibilitate
pentru lucru în echipă.
 existența altor activități extra curriculare convergente domeniu
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Activitatea de selecţie a studenţilor se finalizează prin includerea acestora în
grupul ţintă studenţi prin completarea formularul de înregistrare în grupul țintă în
mod individual, de către fiecare student selectat, sub îndrumarea responsabilului de
practică din cadrul universității.

5.3. Stabilirea unor teme de practică
Stabilirea temelor de practică destinate studenţilor se realizează ținând cont
de nivelului de cunoştinţe dobândite de către studenţi cât şi de nevoile agenţilor
economici parteneri. În procesul de elaborare a temelor de practică sunt implicați
atât responsabilii de practică din cadrul universităţii cât şi tutorii din cadrul
firmelor partenere care au în vedere acoperirea unei palete cât mai largi de direcţii
din cadrul domeniilor implicate: inginerie electrică, inginerie electronică şi
telecomunicații, calculatoare şi tehnologia informaţiei. Tematica de practică
aferentă pentru fiecare domeniu este prezentată în Regulamentul de Practică
(Anexa 4) și include, dar nu este limitată, următoarele:
 domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației
o dezvoltarea aplicaţiilor software;
o testarea aplicaţiilor software;
o analiza, proiectarea, implementarea şi testarea unor subsisteme hardware
o întocmirea documentaţiei aferente unui produs software sau hardware
o experimentarea și evaluarea de soluții economice, de performanță,
contextuale adecvate aplicațiilor
Investeşte în oameni !
Pagina|30
FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de
intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: Convergenţa pregătirii practice universitare pentru integrarea reuşită a
studenţilor pe piaţa muncii
Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/8203

o proiectarea, implementarea şi exploatarea bazelor de date;
o elaborarea şi administrarea de aplicaţii pe internet;
o utilizarea mediilor şi tehnologiilor de dezvoltare a aplicaţiilor hardware şi
software;
o implementarea şi utilizarea reţelelor de calculatoare şi a tehnicilor de
comunicaţie;
o exploatarea şi administrarea sistemelor de calcul, inclusiv în medii
distribuite;
 domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicaţii
o asamblare şi instalare echipamente electronice, inclusiv tehnică de calcul;
o proiectarea şi realizarea unor circuite şi echipamente electronice şi de
o telecomunicaţii;
o testarea, comanda şi depanarea unor circuite şi echipamente electronice şi
de telecomunicaţii;
o aplicaţii privind conceperea şi implementarea proiectelor din domeniul
ingineriei
o electronice şi a telecomunicaţiilor ce necesită software specializat;
o aplicaţii ale tehnicilor de analiză şi prelucrare a semnalelor, inclusiv de
prelucrare a imaginilor;
o proiectarea, administrarea și întreținerea rațelor de telecomunicații;
o aplicaţii din domeniul electronicii medicale.
 domeniul Inginerie Electrică:
o proiectarea şi realizarea circuitelor electrice;
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o întocmirea documentaţiei aferente unui produs electric/electronic;
o citirea schemelor electrice, cu identificarea elementelor în instalaţii
o familiarizarea cu aparatura electrică din instalaţii şi a rolului funcţional
o măsurători ale mărimilor electrice şi interpretarea rezultatelor
o identificarea defectelor în instalaţiile electrice şi depanarea acestora
Temele de practică trebuie să respecte tematica propusă pentru fiecare
domeniu de studiu astfel încât să permită obținerea de către studenți a
competențelor, atât profesionale, pe domenii de studiu, cât şi transversale, stipulate
în cadrul Regulamentului de practică – Anexa 4. Competenţele profesionale sunt
specifice fiecărui domeniu și implică cunoaşterea conceptelor, tehnicilor, şi
uneltelor de bază ale domeniului şi ariei de specializare şi crearea de abilităţi de
utilizare a acestora pentru rezolvarea unor probleme specifice. Competențele
transversale implică crearea de abilități pentru dezvoltarea de proiecte complexe
care necesită muncă de echipă precum şi abilităţi de comunicare.
Toate temele de practică propuse sunt centralizate pe domenii de studiu
(CTI, ETC şi IE) şi sunt aduse la cunoştința studenților precum şi a tuturor celor
interesați

prin

publicarea

lor

pe

platforma

proiectului

PractIng

www.practing.ro/recruiter. Lista centralizată conține, pentru fiecare firmă,
următoarele informații: domeniul, numele firmei, locația, numărul de studenți
solicitat, numărul de tutori responsabili din cadrul firmei şi numele
tutorului/tutorilor. Un model propus pentru lista centralizată de teme de practică se
găsește în Anexa 15 – Listă teme de practică.
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În ordinea preferinţelor, prin intermediul platformei, studenții pot aplica
pentru anumite teme de practică la mai multe firme. Pentru a utiliza platforma,
studenții și tutorii trebuie să se înregistreze ca şi utilizator de tip student sau firmă,
ei sunt validați de către administratorul platformei și apoi pot utiliza platforma în
funcție de rolul fiecăruia: tutorii din cadrul firmelor pot posta teme de practică și
primi şi vizualiza cererile de aplicare de la studenți iar studenții pot aplica pentru
mai multe teme de practică de la una sau mai multe firme partenere.
Modalitatea de aplicare a studenților pentru anumite teme de practică
precum și de postare a temelor şi interacționare cu studenții interesați de către
tutorii din firme este ilustrată în manualul de utilizare al platformei online a
proiectului,

publicat

de

asemenea

pe

platforma

proiectului,

la

adresa

http://practing.ro/recruiter/docs/manual-utilizare.pdf.

5.4. Repartizarea către partenerii de practică
Repartizarea efectivă a studenților către firmele partenere se realizează în
urma unor întâlniri de lucru cu firmele partenere în cadrul cărora studenții participă
la un scurt interviu cu reprezentanții firmelor. Interviul are ca scop evaluarea
nivelului de cunoştinţe a fiecărui student aplicant, a CV-ului acestuia precum și a
măsurii în care acesta se califică pentru o anumită temă de practică. Planificarea
interviurilor cu firmele este realizată în prealabil și anunțată cu cel puțin o
săptămână înainte prin postarea pe site-ul proiectului www.practing.ro.
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În

urma

publicării

temelor

de

practică

pe

platforma

PractIng

www.practing.ro/recruiter , în ordinea preferinţelor, studenții pot aplica pentru una
sau mai multe teme de practică prin intermediul platformei, exprimându-şi astfel
intenția de a participa la interviul. În urma susținerii interviurilor cu toți studenții
aplicanți, funcție de numărul de locuri disponibile, reprezentanții firmelor
realizează o listă a studenților acceptați în ordinea clasificării acestora în urma
interviului. Dacă un student este admis la mai multe firme, repartizarea se
realizează funcție de prima opțiune a studentului.
Astfel, după finalizării interviurilor și obținerea listelor cu studenții acceptați
din partea firmelor, funcție de preferințele studenților şi al firmelor participante,
echipa de management finalizează procesul de repartizare al studenților și
definitivează listele cu studenții arondaţi către fiecare firmă parteneră în parte.
Listele finale conținând repartizarea studenților către firmele partenere sunt
afișate pe site-ul proiectului www.practing.ro . Listele sunt realizate pe domenii de
studiu și conțin următoarele informații pentru fiecare student: numele firmei unde
studentul a fost repartizat, numele tutorelui din firmă precum și al responsabilului
de practică din cadrul universității însărcinat cu îndrumarea studentului. Un model
propus pentru lista cu repartizarea studenților, pe domenii, se găsește în Anexa 16
– Listă repartizare studenți.
În urma finalizării repartizării studenților către firmele partenere, fiecare
student participant la stagiul de practică are obligația să semneze Convenţia de
practică, prin care se stabileşte cadrul general de organizare și desfășurare a
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activității de practică. Modelul standard de convenție de practică se găsește
prezentat în Anexa 6.
Convenția este încheiată între Universitatea din Oradea ca şi instituţie
coordonatoare a programului de practică, societatea comercială sau instituția care
primeşte studentul, student, responsabilul de practică din cadrul universităţii care
va monitoriza activitatea studentului precum şi tutorele din cadrul firmei/instituției
care este responsabili de îndrumarea și monitorizarea studentului la locul de
practică.

5.5. Caietul de practică
Activitățile desfășurate de către fiecare student trebuie înregistrate şi
descrise pentru fiecare zi a stagiului în cadrul caietului de practică. Caietul de
practică reprezintă un instrument de autodezvoltare şi autoevaluare util în evoluția
profesională a studenților reprezentând, de asemenea, un element esențial în
derularea și monitorizarea activității realizate de aceştia. Caietul de practică trebuie
să conțină următoarele informații:
 informații despre student: nume şi prenume student, anul de studiu şi
specializarea
 informații despre firma unde se desfășoară stagiul de practică: denumire
firmă, adresă sediu, domeniu principal de activitate, tutorele desemnat şi
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informații despre locația şi echipa unde studentul va desfășura activitatea de
practică
 perioada efectivă de desfășurare a stagiului și numărul total de ore
 tema de practică – scurtă descriere
 tematica fiecărui domeniu implicat în activitatea de practică
 raportul zilnic conținând descrierea detaliată, pentru fiecare zi, a activității
desfășurate: noțiunile studiate, instrumente utilizate (limbaje de programare,
medii de dezvoltare, echipamente şi/sau instrumente specifice domeniului),
abilități exersate; raportul certifică focalizarea studentului asupra temei de
proiect alocate şi consemnează progresul de la o zi la alta
 fişa de evaluare a competențelor (Anexa 22) dobândite de student în cadrul
activităţii de practică – această fișă se completează și semnează de către
tutorele din cadrul firmei la sfârșitul stagiului de practică și include
calificativele obținute de student pe categorii de competențe precum și nota
propusă de către tutore. Această notă va fi luată în considerare de către
comisia de evaluare în cadrul colocviului de practică, pentru stabilirea notei
finale a studentului.
La completarea caietului de practică nu se trec informaţii confidenţiale, de
exemplu numele clientului/persoanelor pentru care au fost desfășurate activități în
cadrul stagiului de practică precum şi orice alte informaţii ce ar putea aduce
prejudicii firmei/societăţii gazdă.
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Completarea periodică a caietului de practică cu informații privind
activitățile desfășurate creează studenților abilități de disciplina muncii şi permite o
mai bună cunoaștere și înțelegere a obiectivelor care trebuiesc atinse.
Un model propus pentru Caietul de practică se găsește în Anexa 19 – Caiet
de practică. Modelul este accesibil în format electronic și poate fi descărcat de
către studenți de pe platforma proiectului http://practing.ro/recruiter/ .

5.6. Instruirea personalului din întreprinderi cu rol de tutor
În scopul îmbunătățirii activității de coordonare a practicii studenților a
tutorilor din cadrul firmelor este benefică realizarea unei activități de instruire
prealabilă a acestora.
Obiectiv: formarea unui bagaj de cunoștințe comune la nivelul tutorilor din
firmele implicate și oferirea de instrumente necesare unei practici calitative a
studenților
Subiecte: Învățarea la adulți, Munca în echipă, Management de proiect,
Comunicarea și acordarea de feedback, Tehnici de prezentare.
Metodologie: exerciții practice, auto-evaluare, chestionare, discuții,
prezentări
Durata: 16 ore (2 zile)
Nr de participanți: 15-20 persoane/ grupă de lucru
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Descrierea programului de instruire:
Activitatea trainerilor se va focaliza pe prezentarea noțiunilor de bază
relevante pentru tematicile enumerate și a unor exemple de instrumente pe care
tutorii să le poată utiliza în cadrul practicii studenților.
Mai întâi, participanților li se va prezenta caietul de practică al studenților,
tutorii având în acest moment ocazia să discute despre structura acestuia și să
aducă propuneri de îmbunătățire. Tutorii sunt încurajați să identifice împreună cu
colegii lor, mai multe tematici de proiecte din care studenții să poată alege ceea ce
li se potrivește.
Chiar dacă domeniul de activitate este același, companiile pot avea nevoi
diferite în ceea ce privește specializarea tinerilor și tipul de instrumente specifice
pe care aceștia vor trebui să le cunoască. De aceea, tutorii trebuie încurajați să
acorde la începutul stagiului de practică tot suportul necesare studenților care vin
cu un bagaj de cunoștințe general.
La nivel de grupă, formatorul va derula mai întâi o activitate de cunoaștere a
participanților, în care fiecare să aibă ocazia să își prezinte firma și să se prezinte
pe sine și rolul pe care îl are în organizație. În continuare, se va face o scurtă
prezentare a topicelor ce vor fi discutate. Totodată, se recomandă identificarea
activităților de formare derulate anterior de participanți.
În continuare, participanții vor fi implicați în exerciții aplicative prin care
aceștia pot exersa Comunicarea și Munca în Echipă.
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În cadrul activității pe echipe, se vor identifica domeniile lor de interes,
pentru a face ulterior potrivirea dintre tutori, studenți și tema de proiect. Tot prin
aceste activități se creionează ciclul pe care studenții îl urmează în firmă și cine
este implicat în fiecare etapă. În final, se vor prezenta instrumentele pe care tutorii
le pot utiliza pentru monitorizare și control.
În încheierea programului de instruire se vor prezenta și standardele
activității de tutorat în raport cu studenții și cu rezultatele acestora.
Pentru a putea reveni ulterior la informațiile furnizate și pentru a avea
exercițiile și în format scris, participanții la activitățile de instruire beneficiază de
un suport de curs (Anexa 17 – Suport de curs tutori). Pe viitor se recomandă
utilizarea tutorialului online, încărcat pe platforma Practing (Anexa 25 – Ghidul
tutorelui online).
La final, participanții la instruire completează un chestionar de feedback
referitor la curs, pe baza căruia se pot aduce îmbunătățiri pe viitor.
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5.7. Instruirea studenților in vederea dezvoltării competențelor sociale
Înaintea începerii efective a activității de practică este necesară instruirea
studenților în vederea dezvoltării competențelor sociale care să le faciliteze în
viitor integrarea în organizație.
Obiectiv: dobândirea unor competențe sociale necesare pentru performanță
în mediu de lucru
Subiecte: Tipuri de Inteligență, Inteligența socială, Comportament civic în
organizație, Bune maniere în organizație, Discriminarea, Responsabilitatea social
corporatistă
Metodologie: exerciții practice, auto-evaluare, chestionare, discuții,
prezentări
Durata: 8 ore
Nr de participanți: 15-20 persoane/ grupă de lucru

Descrierea programului de instruire:
Prima etapă de instruire are ca scop dezvoltarea competențelor sociale
necesare facilitării inserţiei pe piaţa muncii. În vederea participării la această
instruire şi a realizării unui proces optim de instruire, studenţii vor fi împărțiți în
grupe de studiu, alcătuite dintr-un număr de maxim 20 studenți în fiecare grupă.
Planificarea activităţii de instruire a studenţilor pe zile şi ore precum şi grupele
constituite se recomandă a fi afișate în prealabil pe un site sau pe o platformă
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online, precum și în alte zone cu vizibilitate mare și acces facil din partea
studenților.
Competenţele sociale şi civice sunt considerate competenţe cheie, comune
mai multor ocupaţii, aşa cum reiese de pe site-ul Autorităţii Naţionale de Calificări
http://www.anc.gov.ro/index.php?page=lista-competentelor-comune-mai-multorocupaţii. Se recomandă identificarea unui partener care deţine autorizare de la
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale şi de la Consiliul Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor (denumită acum Autoritatea Naţională de Calificări) pentru derularea
acestui curs de perfecţionare. Din conţinutul acestui curs acreditat au fost selectate
cele mai relevante teme care să contribuie la formarea studenţilor şi integrarea mai
uşoară a lor în cadrul companiilor unde vor efectua practică 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.
Metoda de învăţare de utilizat în cazul acestui curs este una interactivă cu
elemente de educație non-formală. Instrumente recomandate: prezentarea cu
ajutorul proiectorului multimedia, dezbateri, exemple de bune practici, chestionare,
exerciţii realizate atât în grupuri mici de 2-3 persoane cât şi exerciţii colective.
Fiecare student va putea avea un exemplar din prezentarea realizată sub forma unui
caiet al participantului, vezi Anexa 18 – Suport de curs Competențe sociale. Pe

Investeşte în oameni !
Pagina|41
FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de
intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: Convergenţa pregătirii practice universitare pentru integrarea reuşită a
studenţilor pe piaţa muncii
Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/8203

viitor se recomandă utilizarea și tutorialului online, încărcat pe platforma Practing
(Anexa 26 – Mini tutorial online studenți).
La terminarea cursului studenţii vor fi capabili:
 să se integreze mai facil în echipe
 să își prezinte propriul punct de vedere într-un mod adecvat
 să conștientizeze care este plus valoarea adăugată a cunoştinţelor teoretice şi
practice acumulate în cadrul stagiului de practică.
La final studenții completează un chestionar de feedback referitor la curs, pe
baza căruia se pot aduce îmbunătățiri pe viitor.

5.8. Realizarea unor sesiuni de informare de prevenire a riscurilor
privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă pentru studenţi
Înaintea începerii efective a derulării stagiilor de practică trebuie organizată
de către Universitatea din Oradea o sesiune de informare pentru prevenirea
riscurilor privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă pentru studenţi. În
cadrul acesteia studenţii trebuie informaţi cu privire la normele legale în vigoare
privind cerinţele minime de securitate în muncă, printre care: Legea nr. 319/2006 –
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, HG 1091/16.08.2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă şi, având în vedere
specificul activităţii, HG 1028/09.08.2006 privind cerinţe minime de securitate şi
sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
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precum şi alte documente legate de SSM. Un material de prezentare care conține
informațiile de bază necesar instructajului SSM este prezentat în Anexa 20 –
Tematica SSM.
Activitatea continuă şi în momentul în care studenții încep efectiv realizarea
stagiului de practică. Astfel, partenerii de practică efectuează și ei câte un scurt
instructaj, specific, privind prevenirea riscurilor de sănătate şi securitate la locul de
muncă din cadrul acestora. De asemenea, studenții trebuie să ia cunoștință de
regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică.

5.9. Derularea efectivă a stagiului de practică la partenerii de practică şi
monitorizarea de către tutori
Derularea stagiului de practică al studenţilor în cadrul firmelor partenere se
realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de practică prezentat în
Anexa 4 – Regulament de practică. Toate detaliile privind desfășurarea efectivă a
stagiului de practică (locul de desfășurare al stagiului, perioada stagiului de
practică, numărul de ore, etc.) sunt stabilite în Convenția Cadru de practică
(Anexa 6) semnată în prealabil de fiecare student, tutore de firmă și responsabil
practică pe universitate. Numărul de ore de practică este cel stabilit în planul de
învățământ al fiecărei specializări/an de studiu.
Studenții au obligația ca, pe durata stagiului să respecte programul de lucru
stabilit şi să execute activităţile specifice temei de practică alese. Tema de practică
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trebuie să fie în conformitate cu domeniului de studiu al studentului și să se înscrie
în tematicile aferente domeniului. Studenții au obligația de a completa, pentru
fiecare zi de activitate, caietul de practică, prezentând în scris în cadrul acestuia
activitățile care au fost efectuate în ziua respectivă precum și rezultatele obținute
sau cunoştințele acumulate.
Studenții sunt monitorizați în cadrul firmelor partenere de către tutorii
desemnaţi de către fiecare firmă. Aceştia sunt responsabili pentru coordonarea
activităţii studenţilor în implementarea temei de proiect, realizând sarcini precum
evaluarea cunoştinţelor în domeniu a studentului, prezentarea şi stabilirea
sarcinilor de lucru aferente temei de proiect alese, dezbaterea cu studentul a
soluţiilor posibile, furnizarea de material pentru documentare, ajutor în rezolvarea
unor probleme specifice şi coordonare în implementarea temei de proiect,
realizarea listelor de prezentă a studenților pe toată durata stagiului de practică
precum şi stabilirea orarului de lucru.
În mod periodic, activitatea studenților, modalitatea în care aceștia s-au
integrat în cadrul firmelor partenere precum și modul în care răspund solicitărilor
tutorilor din cadrul firmelor și reușesc să-și îndeplinească sarcinile din proiect este
supravegheat şi de către responsabilii de practică din cadrul Universităţii din
Oradea. Responsabilii de practică realizează o serie de întâlniri periodice cu
studenţii şi tutorii la sediul firmelor, pentru a vedea modul în care se desfăşoară
activitatea pe parcursul stagiului.
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Monitorizarea activităților studenților se realizează în permanență şi prin
intermediul platformei Practing - http://practing.ro/recruiter/, fiecare student, tutore
și responsabil de practică fiind înregistrați cu un nume de utilizator şi parolă.
Ghidul

de

utilizare

al

platformei

http://practing.ro/recruiter/docs/manual-utilizare.pdf

se

găseşte
şi

este

la

adresa

prezentat

în

Anexa 21 – Ghid de utilizare platformă.
La finalul stagiului de practică tutorii din cadrul firmelor partenere de
practică realizează o evaluare a întregii activităţi efectuate de fiecare student pe
parcursul stagiului de practică. Procesul de evaluare include atât competențele
profesionale cât competenţele de comunicare, organizare şi integrare obținute iar
rezultatul evaluării este stipulat în Fişa de evaluare a competențelor completată de
către tutore pentru fiecare student ȋn parte. Un model pentru fişa de evaluare a
competenţelor este prezentat în Anexa 22 - Fişa de evaluare a competenţelor. De
asemenea, în momentul finalizării stagiului, fiecare student primeşte de la firma
parteneră un certificat de practică prin care se atestă efectuarea stagiului de practică
la firma respectivă, tema proiectului dezvoltat de student, perioada efectivă în care
s-a desfășurat stagiul precum și nota propusă de către tutorele din cadrul firmei. Un
model de certificat de practică este prezentat în Anexa 23 –Certificat de practică.
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5.10. Susținerea colocviului de practică și evaluarea studenților
Evaluarea studenților în cadrul colocviilor de practică se realizează în
conformitate cu prevederile Regulamentului de practică prezentat în Anexa 4 –
Regulament de practică.
Colocviile de practică se desfășoară de regulă în cursul lunii septembrie din
fiecare an universitar deoarece aşa este prevăzută evaluarea practicii în cadrul
planurilor de învățământ pentru specializările implicate. Colocviile de practică se
desfăşoară pe domenii de studiu şi ani de studiu, evaluarea fiind realizată de către
comisiile de evaluare pentru fiecare domeniu de studiu stabilite printr-o decizie a
rectorului universității.
Pentru a participa la evaluare în cadrul colocviului de practică, studentul
trebuie să finalizeze cu succes stagiul de practică în cadrul firmei la care a fost
repartizat, îndeplinind cumulativ următoarele obiective:
 să fi desfășurat activitatea de practică în cadrul aceluiași partener de practică
respectând numărul de ore prevăzut în planul de învățământ
 să fi consemnat în Caietul de practică activităţile desfăşurate pe parcursul
stagiului – scris sau electronic (utilizând varianta electronică a caietului de
practică pusă la dispoziție de platforma Practing http://practing.ro/recruiter )
 Stagiul de practică realizat să fie validat de către partenerul de practică prin
eliberarea Certificatului de practică şi a Fişei de evaluare a competențelor
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La susținerea colocviului de practică studentul va face o prezentare orală a
activității desfășurate în perioada stagiului precum, a cunoștințelor acumulate
precum și a rezultatelor obținute la finalul acestuia. De asemenea, va prezenta în
fața comisiei documentele aferente stagiului desfășurat: caietul de practică
completat, fişa de evaluare a competențelor completată de tutorele din cadrul
firmei precum și Certificatul de practică semnat și ștampilat de reprezentatul
firmei partenere obținut la finalul stagiului.
Criteriile de evaluare şi acordare a notei sunt următoarele:
 participarea în cadrul stagiului de practică: pondere 10% din nota finală
 nota propusă de tutorele partenerului de practică unde s-a desfășurat stagiul:
pondere 40% din nota finală
 modul de completare a caietului de practică: relevanța informațiilor,
structurarea acestora, modul de prezentare a rezultatelor: pondere 20% din
nota finală
 prezentarea realizată de către student în faţa comisiei de evaluare: pondere
30% din nota finală
Evaluarea comisiei va avea la bază aspecte privind relevanța activităţilor
desfăşurate

pentru

formarea

profesională

a

studentului,

deprinderile

şi

competențele dobândite de către student pe durata stagiului precum şi rezultatele
obţinute în urma stagiului de practică. Evaluarea se finalizează printr-o notă
exprimată în numere întregi de la 1 la 10. Numărul de credite transferabile obținute
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în urma promovării colocviului de practică (nota de promovare – minim 5 ) este cel
prevăzut în planul de învățământ pentru disciplina Practică.
Activitatea de evaluare reprezintă ultima etapă în desfășurarea stagiului de
practică. O sinteză a etapelor necesare desfășurării stagiului de practică este
prezentată în Anexa 24 – Etapele stagiului de practică – sinteză.
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6. BUNE PRACTICI
1. Instruirea inițială a studenților și a tutorilor
 Curs de Competențe Sociale pentru studenți
 Curs de formare de tutori
 Curs de informare privind sănătatea și securitatea în muncă
Înțelegerea comună și asigurarea unui context favorabil de transfer între
școală și muncă poate fi mai facil în urma cursurilor de pregătire la care au
participat atât tutorii cât și studenții grupului țintă.
Armonizarea unui set de așteptări și responsabilități care revin organizațiilor
gazdă (partenerii de practică) dar și studenților practicanți sunt asumate doar în
urma unui transfer de informații relevante.
E important ca studenții să conștientizeze că un loc de muncă are propriile
reguli de funcționare și norme pe care e important să le aplice și să le înțeleagă.
Regulile scrise ale locului de muncă sunt prezentate, de obicei, o singură dată la
intrarea în companie; iar cele nescrise nu sunt întotdeauna comunicate explicit dar,
așteptarea organizației este ca toată lumea să se alinieze la aceste principii care
definesc, în fapt, cultura organizațională. Cursul de Competențe sociale
sensibilizează atenția studenților la aspecte particulare, caracteristice activității din
companie, cu care nu s-au confruntat până în acel moment:
 colaborarea profesională într-un colectiv de lucru
Investeşte în oameni !
Pagina|49
FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de
intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: Convergenţa pregătirii practice universitare pentru integrarea reuşită a
studenţilor pe piaţa muncii
Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/8203

 aspecte ale comunicării organizaționale
 norme și reguli general valabile în organizație
 elemente de responsabilitate social corporatistă
Tutorii, gazdele de practică, pe lângă competențele și cunoștințele tehnice
necesare în activitatea zilnică, au nevoie și de o serie de competențe și de abilități
de lucru cu studenții (munca în echipă, gestionarea proiectelor, comunicarea și
acordarea feedback-ului, etc.).
Asistarea studenților și susținerea acestora în procesul de tranziție de la
școală la muncă presupune și o bună cunoaștere și o atenție pe care tutorul este de
dorit să o acorde fiecăruia în parte fără a pierde

focus-ul acestei

interacțiuni/colaborări.
Cercetările au demonstrat că fidelizarea unui angajat față de locul de muncă
este condiționată de primele zile de activitate. De aceea este important ca tutorii să
ofere informații relevante încă din prima zi și, mai mult, să acorde suport, atenție,
să aloce timp pentru discuții, explicații, analize pe marginea activității de care un
tânăr absolvent de facultate are nevoie. Tutorele este în primă instanță un agent de
promovare al companiei în fața tinerilor talentați, potențiali viitori angajați. Aceste
aspecte sunt subliniate și exemplificate în cadrul cursului pentru tutori pentru a
înțelege rolul major pe care îl joacă în acest context unde se oferă instrumentele de
care au nevoie pentru a putea facilita un proces de formare practică complex și
complet.
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Un alt aspect nou și important cu care studenții se confruntă în contextul
locului de muncă este regulamentul de securitate și siguranță în muncă, subiectul
unui curs în cadrul modulului de pregătire a practicii. Implicațiile neaplicării
acestor principii asupra modului de derulare a activității sunt aspecte pe care un
tânăr absolvent nu are de unde să le cunoască, dar sunt importante pentru siguranța
propriei persoane și pentru cea a colegilor de serviciu.
Introducerea unor concepte generale de SSM înainte de începerea activității
în organizații este necesară și obligatorie pentru a preveni incidentele nedorite sau
chiar accidentele de muncă.
2. Comunicarea continuă cu studenții și partenerii implicați:
 Platforma online
 Sesiuni de comunicare și informare
 Conferințe de diseminare a rezultatelor
Pentru a maximiza impactul proiectului și pentru a implica un număr
semnificativ de studenți și companii, în comunicare se utilizează mai multe
mijloace de informare: online (site, platformă), presa scrisă, presa online, afișaje în
locurile relevante, emailuri. Participarea agenților economici din domeniul
tehnologie informației, electronicii și ingineriei electrice, în număr mare, la
sesiunile de informare organizate anual a confirmat deschiderea și interesul
acestora de a se implica, precum și eficiența căilor de comunicare.
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Pentru a menține un contact permanent cu toți partenerii și participanții
implicați în derularea stagiilor de practică, se utilizează o platformă online.
Conturile individuale create pentru fiecare student, tutore și responsabil de practică
facilitează pregătirea, selecția și transmiterea de informații înainte de inițierea
efectivă a stagiilor de practică. De asemenea, prin intermediul platformei, se pot
colecta informații relevante despre modul în care s-a finalizat activitatea, închizând
astfel bucla de comunicare.
Se încurajează dialogul permanent între toți actorii implicați, pentru a putea
adapta și corecta activitatea în derulare în conformitate cu particularitățile ivite,
astfel încât, procesul de formare a tinerilor profesioniști să fie cât mai relevant.
3. Monitorizarea consecventă și documentată a activității de practică:
 Vizitele de monitorizarea realizate de responsabilii de practică
 Chestionare de feedback online
 Focus Group
Pentru a asigura realizarea obiectivelor propuse, monitorizarea stagiilor se
realizează și prin vizite la companiile în care s-a realizat practică. Astfel,
responsabilii de practică urmăresc activitatea individuală a fiecărui student și
participǎ la întâlniri periodice cu tutorii, completează rapoarte de vizită.
Rezultatele stagiilor de practică sunt analizate și prin folosirea unor
instrumente de măsură post-stagiu, chestionare online de feedback care au
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contribuit la îmbunătățirea modului de lucru și a proceselor de la un an de proiect
la altul.
Pornind de la informațiile colectate prin chestionare

partenerul 1, SC

Romarketing SRL, a realizat și Focus grupuri la care au participat reprezentanți ai
firmelor implicate, dar și cu alți potențiali parteneri. Focus grupul prezintă un mare
avantaj acela de facilita un dialog față în față, pe o temă de interes comun și în
egală măsură de a încuraja dialogul între părțile interesate. Scopul a fost acela de a
aprofunda aspectele mai importante privind organizarea și gestionarea stagiilor de
practică: durată, perioada de derulare, pregătirea anterioară a studenților,
continuarea colaborării și după încheierea stagiului – acestea pot avea diverse
particularități în funcție de domeniul de activitate și cultura organizațională a
fiecărei companii.
Rezultatele activității de monitorizare stau la baza propunerilor de
îmbunătățire pentru anii următor, precum și la baza unor studii asupra stagiilor de
practică, studii făcute publice pentru a împărtăși rezultatele și experiențele de
învățare cu alți potențiali beneficiari.
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7. CONCLUZII ŞI RECOMANDǍRI

Metodologia de față a fost realizată pornind de la experiența din cadrul
proiectului “PractING - Convergența pregătirii practice universitare pentru
integrarea reușită a studenților pe piața muncii”, proiect realizat de
Universitatea din Oradea, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bihor
și S.C. Romarketing SRL, în perioada 2012-2013.
În cele ce urmează sunt prezentate câteva concluzii care evidențiază acele
activități din proiect care au contribuit la succesul proiectului, prezentate pe larg
și în metodologie. În subcapitolul „Recomandări” sunt surprinse activitățile care
ar putea să creeze un plus de valoare în organizarea viitoarelor stagii de
practică.

Concluzii

1. Un factor cheie în asigurarea unui cadru structurat în derularea stagiului de
practică este crearea de parteneriate pe termen lung între Universitatea Oradea
și agenții economici locali. Camera de Comerț și Industrie Bihor joacă un rol
important în identificarea acestora, pornind de la profilele identificate în
prealabil. Au fost identificate 21 de companii, parteneri de practică, acestea
manifestându-și interesul pentru continuarea parteneriatului. În afară de aceşti
agenții economici, prin intermediul sesiunilor de diseminare și a focus
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grupurilor organizate au mai fost identificate şi alte firme care doresc să ofere
locuri de practică pentru studenți în colaborări viitoare. Activitatea de lărgire a
bazei de date a partenerilor de practică trebuie să constituie pentru Universitate
o activitate continuă.

2. Pentru o bună desfășurare a activității, este esențială facilitarea comunicării
(înaintea stagiului de practică, dar și în timpul și după finalizarea acestuia) prin
intermediul platformei on-line care să permită agenților economici să își
exprime așteptările și propunerile de teme pentru practică sau alte proiecte
dedicate studenților.
În același timp, prin promovarea acestui mediu de comunicare de către cadrele
didactice (responsabili de practică), platforma on-line devine un spațiu de
întâlnire pentru companii și studenți și în afara activității de practică, respectiv
un instrument de colectare extrem de eficient a informațiilor despre modul în
care se derulează stagiile de practică.
Realizarea de focus grupuri constituie un mijloc de îmbunătățire a comunicării
între universitate și agenții economici parteneri de practică. Informațiile
înregistrate prin intermediul acestora (chestionare, mediu online, discuții semi
structurate) reflectă o serie de aspecte importante legate de relația Universitatepartener de practică iar rezultatele și concluziile obținute trebuie transmise către
factorii decizionali competenți.
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3. Durata și tematicile stagiilor de practică sunt factorii care asigură valoarea
adăugată atât pentru studenți cât și pentru companii.
Alegerea unor subiecte/tematici relevante pentru organizație, dar care să țină
cont de abilitățile și cunoștințele studenților este primul pas important în
pregătirea stagiului de practică pe care trebuie să-l facă organizația gazdă
împreună cu responsabilii de practică din Universitate.
Timpul este al doilea element relevant și, totodată, sursă de stres pozitiv sau
negativ în funcție de modul în care este alocat pentru proiectele de practică
propuse. Scopul principal al stagiului este, într-adevăr, ca studenții să
dobândească noi competențe practice. Dar, la fel de importantă este și
finalizarea acestuia într-un mod pozitiv, cu un sentiment de satisfacție pentru
proiectul finalizat și rezultatele obținute, ceea ce se poate întâmpla doar dacă se
face o dimensionare corectă a proiectului de practică raportat la durata stagiului.

4. Pentru mulți dintre studenții care participă la stagii de practică este prima
experiență, primul contact real cu o companie din ipostaza de „angajat” și nu de
„client”. În aceeași măsură, și pentru tutorii din compania gazdă poate fi prima
experiență de îndrumare a unor tineri, știut fiind că, mai ales în companiile cu o
structură flexibilă, „ultimul venit” este cel în sarcina căruia revine acomodarea
și ghidarea internilor sau a practicanților.
Pentru a maximiza impactul la nivel de organizație dar și la nivel de student al
stagiului de practică, este necesară și utilă o pregătire în prealabil a celor
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implicați, de preferat prin intermediul unor cursuri față în față susținute de
experți în domeniu. În cazul în care această variantă nu este accesibilă, poate fi
de folos și parcurgerea materialului online realizat în cadrul acestui proiect:
tutorialul pentru studenți, respectiv cursul online pentru tutori.
Unele aspecte, precum siguranța și sănătatea în muncă pot fi acoperite de către
tutori, care să realizeze instructajul la intrarea în companie, pe specificul
activității derulate.
5. Chiar dacă, de multe ori, stagiile de practică sunt privite, ca o „corvoadă”, o
pierdere de timp (atât de către studenți cât și de către companii), proiectele și
stagiile de practică realizate cu răspundere sunt din ce în ce mai răspândite.
Pentru a schimba această preconcepție e nevoie de comunicarea nu doar a
rezultatelor finale ale unui proiect, ci de o comunicare continuă cu „exteriorul”
pentru a face cunoscute etapele de planificare și implementare a stagiilor de
practică, preocuparea și implicarea responsabililor de practică, a studenților și a
tutorilor în acest proces, precum și rezultatele și beneficiile obținute de părțile
implicate. Mediatizarea informațiilor pentru replicarea bunelor practici s-a
realizat, și a avut impact datorită mediilor diferite de comunicare: în presa
scrisă, în mediul online (pe site-ul proiectului, site-uri partenere și în presa
online), sesiuni de comunicare și informare realizate în cadrul Universității,
discuții și întâlniri non-formale cu alte companii în afara celor implicate în
proiect.
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Recomandări

1. Mediul de comunicare online este preferat de către studenți și tutori pentru
informări înaintea derulării efective a stagiului de practică. Platforma online
poate să devină mediul principal de intermediere a interacțiunii dintre studenți,
tutori și responsabili de practică în perioada de pregătire a stagiului: stabilirea
tematicilor de practică, selectarea studenților pentru proiecte, respectiv optarea
pentru o companie sau alta.
Pentru maximizarea rezultatelor obținute, fiecare utilizator ar trebui să
completeze cât mai detaliat și mai acurat/atractiv profilul individual, să opteze
în termenele anunțate pentru o companie sau alta (în cazul studenților),
respectiv să anunțe participanții la interviurile de selecție (în cazul
companiilor). De asemenea pe perioada stagiului de practică, studenții și tutorii
au acces la un Caiet de practică online, în care să completeze progresul zilnic al
proiectului alocat, să atașeze imagini sau fișiere care aduc dovada acestui
progres și care ar putea fi dificil de anexat în forma tipărită a Caietului de
practică. Totodată, responsabilul de practică poate monitoriza evoluția fiecărui
student și a proiectului în care acesta este implicat, având în același timp și
comentariile tutorelui pentru fiecare etapă.
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2. Trecerea caietului de practică în mediul online ar putea facilita un alt element
important pentru atingerea scopului propus de stagiile de practică: evaluarea
performanțelor. Fără a avea parte de o evaluare a rezultatelor pe criterii dinainte
cunoscute și agreate, studenții ar realiza doar jumătate din potențialul de
beneficii aduse de participarea la proiectele de practică. Făcând cunoscute
criteriile de evaluare încă de la început, studenții devin conectați la obiectivele
pe care trebuie să le îndeplinească și, sub îndrumarea tutorilor și a
responsabililor de practică, la final vor putea să conștientizeze care aspecte ale
activității le-au realizat conform așteptărilor, ce competențe noi au dobândit și
unde mai au de îmbunătățit. Tot acest bagaj de cunoștințe despre sine și despre
propriile performanțe pe care studentul îl dobândește în urma evaluării va avea
un context organizațional – specific cerințelor și necesităților unui loc de
muncă.
3. Un alt factor de succes în practica studenților este o bună cunoaștere a rolului și
a responsabilităților pe care trebuie să le îndeplinească fiecare parte implicată:
tutori, studenți și responsabili de practică. Ceea ce în cadrul proiectului a
facilitat acest aspect au fost cursurile de pregătire pentru tutori și studenți
precum și discuțiile în cadru organizat cu responsabilii de practică. Pentru că nu
întotdeauna există acces la informații facilitat de experți, devine necesară
înlocuirea cu o altă sursă de informare. Aceasta poate lua forma tutorialelor
online, dublate de întâlniri sau discuții individuale cu persoane care au mai
trecut prin astfel de experiențe (peer-coaching).
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4. Pentru un impact pe termen lung al stagiilor de practică nu doar asupra carierei
studenților ci și asupra procesului educațional, e de dorit ca toate concluziile
obținute de-a lungul stagiilor de practică, fie din chestionare de feedback, fie
din focus grupuri, vizite de monitorizare sau alte instrumente de monitorizare și
facilitare a transferului de informații dinspre mediul de afaceri spre
Universitate, să fie centralizate și sintetizate sub forma unor propuneri. Scopul
colectării lor este, în mod evident, alinierea programei academice aplicative la
cerințele venite din piața munci și chiar întâmpinarea viitoarelor tendințe,
pentru a avea la finalul ciclului universitar studenți „angajabili”.
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Metodologie realizată în cadrul proiectului “Convergenţa pregătirii practice
universitare pentru integrarea reuşită a studenților pe piața munciiPractING”, finanțat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritară nr. 2: “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,
Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
de către:
Universitatea din Oradea – Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia
Informației,
S.C. Romarketing SRL
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