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GHIDUL STUDENTULUI PENTRU
EFECTUAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ
Acest document prezintă paşii principali în găsirea unui loc de
practică şi efectuarea stagiului de practică prevăzut în planul de învăţământ
pentru studenţii Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei (ETTI) a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTC-N).
Primul pas care trebuie realizat constă în consultarea
Regulamentului pentru desfăşurarea activităţii de practică (a se vedea
paragraful II.1).

Alegerea unei firme gazdă
şi întocmirea documentelor
Următorul pas constă în găsirea unui loc pentru desfăşurarea în
bune condiţii a activităţii de practică; aceasta este obligaţia fiecărui student,
o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de muncă
după absolvire. Facultatea nu are obligaţia de a asigura plasarea
studenţilor la firme, doar organizează şi sprijină demersurile studenţilor prin
OVPS, ORIPS şi Responsabilii de practică desemnaţi.
Pe site-ul OVPS se găsesc: lista cu firmele partenere (firme care au
semnat un contract de parteneriat pentru practică cu ETTI), lista cu firmele
recomandate (firme care au mai primit studenţi pentru stagiile de practică şi
au fost recomandate de studenţii practicanţi şi supervizorii lor) precum şi o
listă cu ofertele curente de stagii de practică. Studenţii pot contacta firmele
care îşi postează ofertele pe site-ul OVPS, sau pot apela la orice alta firmă
care corespunde cerinţelor impuse de Regulament.
De regulă găsirea unui loc de practică implică contactarea uneia
sau mai multor potenţiale firme-gazdă urmată de parcurgerea unei
proceduri de selecţie bazată pe CV şi interviu. Pentru creşterea şanselor de
reuşită se recomandă aplicarea sistematică a indicaţiilor din prima secţiune
a acestui Manual.
Modul de contactare şi procedura de selecţie a studenţilor
practicanţi sunt determinate de firmele gazdă. Pentru firmele partenere
datele de contact şi, în unele cazuri, informaţii privind stagiile de practică
organizate de acestea, pot fi obţinute prin intermediul OVPS.
După ce o firmă acceptă studentul pentru stagiul de practică,
urmează încheierea convenţiei de practică între firma gazdă, studentul

practicant, supervizorul din partea ETTI. Paşii care trebuie parcurşi pentru
semnarea acestei convenţii sunt:
¾ se descarcă formularul de Convenţie de practică, de pe site-ul OVPS
de la secţiunea „documente”;
¾ se tipăresc trei exemplare din formularul de Convenţie de practică;
¾ cele trei formulare se semnează de către student şi reprezentatul
legal al firmei gazdă; acesta din urmă aplică şi ştampila firmei;
¾ Convenţiile semnate se depun la secretariatul ETTI în vederea
obţinerii semnăturilor supervizorului şi a reprezentantului legal al
UTC-N;
¾ un exemplar din Convenţie va rămâne la ETTI, al doilea va fi predat
de către student firmei gazdă, iar al treilea va fi păstrat de student.
Între student şi firma gazdă se poate încheia şi un Contract
individual de practică, care va fi semnat numai de către student şi de
reprezentantul firmei gazdă. Prevederile acestui contract nu trebuie să
contravină celor ale Convenţiei de practică. Un exemplu de Contract
individual de practică se găseşte pe site-ul OVPS.

Efectuarea stagiului de practică
În continuare sunt prezentate principalele prevederi ale
Regulamentului de practică privind direct efectuarea stagiilor de practică.
1. O perioada de activitate practică va fi luată în considerare în
cadrul colocviului de practică numai dacă:
a) studentul a lucrat efectiv într-un domeniu direct legat de
specializarea sa şi
b) activitatea practică s-a desfăşurat neîntrerupt, în cadrul
aceluiaşi loc de muncă, pe parcursul a cel puţin două
săptămâni, între 4 şi 8 ore pe zi.
2. Pe perioada stagiului de practică se va completa regulat
(recomandat zilnic) un caiet de practică în care va nota
principalele activităţi desfăşurate precum şi rezultatele obţinute.
Tutorele va consemna orele de lucru efectiv (pontajul).
3. La terminarea stagiului de practică firma gazda va elibera un
Certificat de practică, semnat şi ştampilat de către
reprezentantul legal al firmei, însoţit de pontajul şi evaluarea
studentului completate şi semnate de către tutore. Studentul va
completa un chestionar de feedback.
4. Firmele care au găzduit cel puţin doi studenţi practicanţi în
cadrul unui stagiu de practică sunt rugate să completeze şi un
chestionar de feedback, cu informaţii generale despre activitatea
studenţilor practicanţi.

Formatele documentelor solicitate (caiet de practică, chestionar de
feedback student, Certificat de practică, pontaj, fişa de evaluare tutore şi
chestionar de feedback firme) se găsesc pe site-ul OVPS.

Evaluarea activităţii de practică
Procesul de evaluare se desfăşoară în trei etape:
I. Evaluarea făcută de către tutore. La finalul stagiului de practică,
studentul este evaluat de către tutore, care completează Fişa de evaluare a
competenţelor dobândite în cadrul activităţii practice, anexată Certificatului
de Practică. Pe baza acestei Fişe tutorele acordă un punctaj între 0 şi 5 (5
reprezentând cea mai bună performanţă). Competenţele evaluate sunt
grupate în trei grupe:
¾ competenţe tehnice;
¾ competenţe de comunicare şi organizare;
¾ competenţe de încadrare într-o structură organizată de muncă.
II. Evaluarea făcută de către supervizorul numit de către ETTI, care va
avea loc la sfârşitul semestrului I al anului IV. Supervizorul va propune o
notă între 1 şi 10 pe baza următoarelor criterii:
a. Informaţiile obţinute în timpul desfăşurării stagiului de practică
prin discuţiile cu tutorii şi studenţii, vizite la locul de desfăşurare
a practicii, etc.
b. Portofoliul de practică prezentat de student. Portofoliul de
practică va conţine următorul set de documente pentru fiecare
dintre stagiile de practică efectuate de student:
i. Convenţie de practică semnată şi ştampilată conform
prevederilor Regulamentului de practică (detaliate mai sus);
ii. Certificat de Practică eliberat de firma-gazdă, împreună cu
pontajul şi Fişa de evaluare completate de către tutore;
iii. Caietul de practică întocmit de student;
iv. Chestionarul de feedback completat de student.
Acordarea unei note de trecere – egală sau mai mare cu 5 – este
condiţionată de efectuarea de către student a unui minim de 240 ore de
activitate practică efectivă, calculată ca sumă a orelor efectuate în cadrul
tuturor stagiilor de practică care îndeplinesc condiţiile Regulamentului de
practică în vigoare la data efectuării fiecărui stagiu.
III. Verificarea finală şi acordarea notelor se va face de către o
comisie ETTI numită la începutul anului universitar. Nota va fi exprimată

prin numere întregi între 1 şi 10 şi se acordă în funcţie de următoarele
criterii:
a. Media calificativelor propuse de tutori, ponderate de numărul de
ore efectuate în fiecare stagiu de practică;
b. Nota propusă de supervizor;
c. Portofoliul de practică, mai ales însemnările din caietul de
practică;
d. Examen oral, în care vor fi analizate în mod deosebit:
i. relevanţa
activităţilor
desfăşurate
pentru
formarea
profesională;
ii. deprinderile şi cunoştinţele dobândite de către student;
iii. rezultatele obţinute de către student.

