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Evaluarea studenţilor la sfârşitul stagiului de practică 
 
 

 Stagiul de practică derulat de studenţi în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră, 

practică pentru succes!”, POSDRU/161/2.1/G/136010, s-a încheiat în luna septembrie. La finele 

acestuia, stagiarii au trebuit să îşi prezinte activitatea derulată de-a lungul celor trei luni de 

practică în faţa unei comisii formate din experţi din cadrul proiectului (responsabil practică – 

Nicolae Biţoaică, expert elaborare documentaţie pentru practică – Mădălin Catană) şi managerul 

de proiect (Cristian-Vasile Doicin). 

 

 Fiecare student a trebuit să susţină în faţa comisiei o prezentare a activităţii de practică în 

care a fost implicat. Toate intervenţiile au fost dublate de prezentări PowerPoint structurate pe 

baza unor indicaţii prealabile furnizate tuturor studenţilor implicaţi în proiect. Prezentările au 

durat în medie 10 minute, interval în care studenţii au vorbit despre activitatea desfăşurată în cele 

două etape ale stagiului de practică (stagiul de o lună asigurat de SC Vegra Info SRL – partener 

în cadrul proiectului –, urmat de alte două luni derulate în cadrul firmelor cu care Universitatea 



 

 

Consiliere pentru carieră, 
practică pentru succes! 

POSDRU/161/2.1/G/136010 

 
  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

POLITEHNICA a încheiat acorduri de parteneriat), activităţile în care au fost implicaţi, 

provocările şi dificultăţile pe care le-au trăit de-a lungul ultimelor trei luni ca stagiari. 

 

În evaluarea finală, comisia a ţinut cont de mai multe criterii, dintre care amintim: nota 

acordată de tutorele de practică sub îndrumarea căruia studenţii şi-au desfăşurat activitatea (CAD 

şi tehnologică); gradul de completare a caietului de practică şi rigoarea cu care studenţii s-au 

achitat de această obligaţie; maniera în care studenţii şi-au prezentat parcursul în faţa comisiei; 

prezenţa la practică (CAD şi tehnologică); proiectul pentru piesa primită ca tema de practică; 

corectitudinea răspunsurilor la întrebările comisiei pe marginea activităţii desfăşurate de-a lungul 

celor trei luni de stagiu. 
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