Anexă la HCF nr. 6 din 25.03.2015

Ghid de derulare a stagiului de practică pentru studenţii Facultăţii de
Automatică şi Calculatoare
A. Aspecte generale
1. Prezentul ghid conţine precizări suplimentare la Regulamentul de practică
actualmente valabil (v. http://www.ac.upt.ro/uploads/practica2011/Regulamentpractica.pdf), necesare pentru mai uşoara administrare a acestei activităţi în situaţia
nouă creată de comasarea practicii în ultima vacanţă de vară dintre anii de studii.
Practica se desfăşoară în perioada vacanţei de vară sau în alte perioade
convenabile, în situaţiile prezentate în Art 3.
2. Activitatea de practică pentru o specializare este supervizată de un colectiv de
coordonare alcătuit din prodecanul de resort – preşedinte şi un membru, responsabil
desemnat cu practica la acea specializare, din partea departamentelor facultăţii.
3. Studenţii Facultăţii AC pot să deruleze practica sub una din următoarele forme:
a. în cadrul companiilor agreate - cu care există convenţii de practică – în timpul
vacanţei de vară;
b. în cadrul unor companii alese de studenţi, conform Art. 14 din regulamentul
valabil;
c. în cadrul laboratoarelor Departamentelor Facultăţii AC – dacă există înţelegeri
dintre studenţi şi cadre didactice în acest sens; cadrele didactice respective vor
notifica comisia de examinare în acest sens;
d. prin programul LigaACLabs organizat exclusiv pentru studenţii din anul
universitar dinainte de anii terminali – conform unui program distribuit în timpul
anului şi în vacanţă;
e. la locul de muncă – pentru studenţii angajaţi, cu condiţia ca aceştia să asimileze
activitatea de la locul de muncă cu practica, prin prezenţă la locul de muncă în
aceeaşi perioadă în care colegii lor efectuează practica în condiţiile de la pct. a,
respectiv, aceştia să parcurgă aceleaşi etape de inspecţie şi evaluare finală ca şi
colegii lor aflaţi în situaţia de la pct. a;
f. prin alte programe/proiecte finanţate şi recunoscute ca atare de Conducerile
administrative ale Universităţii sau facultăţii noastre (spre exemplu programe
ERASMUS+) – conform programărilor specifice acestor programe/proiecte.
Activitatea de practică efectuată în una din situaţiile prezentate la punctele b)-e)
de mai sus trebuie să asigure un total de ore de ocupare cel puţin egal cu cel din
Planul de învăţământ.
4. Companiile care doresc să ofere locuri de practică vor fi selectate pe baza ofertei lor
conform Fişei de prezentare a activităţii de practică (v. Anexa 1). Aceste companii
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă o bună reputaţie, să aibă relații
stabile de colaborare fie cu Facultatea de Automatică şi Calculatoare, fie cu Liga AC,
să aibă compartimente sau colective cu activităţi din zona de interes şi competenţe a
absolvenţilor Facultăţii noastre şi să accepte condiţiile stipulate prin Convenţia de
practică (v. Anexa 2).
5. Realizarea unui portofoliu de companii agreate va fi asumată de Biroul Executiv al
Consiliului, în colaborare cu departamentele şi cu Liga AC. Detalii ale acestui
portofoliu sunt prezentate mai jos:

a. Persoanele de contact ale companiilor completează pe portalul practicii
(http://practica.ligaac.ro) fişa de prezentare a companiilor, acestea trebuind
validate de comisia de supervizare.
b. Fiecare companie va avea asociate persoane de contact din partea companiei şi
din partea cadrelor didactice.
c. Persoana de contact din partea Facultăţii va organiza, dacă acest lucru devine
necesar, una sau mai multe întâlniri (în funcţie de necesităţi) între reprezentanţi
de decizie din companii şi conducerea Facultăţii, pentru negocierea şi adaptarea
contractului-cadru şi îmbunătăţirea fişei de prezentare. În cadrul acestor negocieri
reprezentanţii Facultăţii sunt mandataţi să încerce să obţină mai multe locuri de
practică, inclusiv pentru studenţii care nu au portofolii atractive pentru aceste
companii.
d. Toate activităţile de mai sus trebuie finalizate prin postarea pe site-ul de mai sus
a fişelor de prezentare validate, la sfârşitul lunii aprilie.
B. Desfăşurarea practicii
6. Alocarea studenţilor pe locuri de practică se face de regulă prin depunere de aplicaţii,
astfel:
a. Studenţii vor fi informaţi pe canalele disponibile asupra portofoliului de practică
la dispoziţia lor, imediat după publicarea locurilor de practică pe portal.
b. Studenţii angajaţi în cadrul unei companii au asigurat locul de practică în contul
acestei relaţii contractuale.
c. Studenţii neangajaţi vor depune minim 3 aplicaţii prin utilizarea portalului, până
în data de 8 mai.
d. Companiile vor face selecţia pe baza aplicaţiilor depuse, până în data de 20 mai
Studenţii care nu au fost acceptaţi de niciuna din cele 3 companii la care au depus
aplicaţii se vor adresa Comisiei de supervizare, situaţiile lor fiind rezolvate
punctual, inclusiv prin orientarea acestora către găsirea unor alte companii,
conform art. 14 din regulamentul valabil. În această situaţie şi în situaţia similară
a solicitării exprese din partea unor studenţi a aplicării condiţiilor art. 14 (mai
ales în cazul unor dificultăţi materiale majore care fac imposibilă efectuarea
practicii în condiţiile normale prevăzute de prezentul ghid), comisia analizează
oportunitatea acestei practici pe baza profilului companiei vizate.
e. Lista definitivată este publicată la sfârşitul lunii mai.
7. Derularea activităţii de practică în forma sa cea mai uzuală (cf. Art. 4,a) are loc astfel:
a. Tutorele desemnat din partea companiei va coresponda cu cadrul didactic
responsabil în vederea realizării unui canal de comunicare direct şi a transmiterii
informaţiilor relevante.
b. Studenţii se vor prezenta la locul de practică convenit, la data şi ora convenită.
c. Tutorele responsabil va întâmpina studenţii şi va iniţia demersurile necesare
pentru ca aceştia să intre în atribuţiile specifice activităţii de practică (instructaje,
prezentarea locurilor de muncă, întocmiri de legitimaţii etc.)
d. Studenţii se vor încadra în activitate conform orarului convenit şi vor realiza
activităţile stabilite.
e. Studenţii vor completa zilnic prezenţa şi cel puţin o dată pe săptămână jurnalul
activităţilor şi vor lucra şi la întocmirea documentaţiei conform Art. 8, care în
final
va
fi
încărcată
pe
Campusul
virtual
al
UPT
(https://cv.upt.ro/login/index.php). Jurnalul de activităţi şi prezenţa trebuie

actualizate ritmic pe Campus virtual, pentru a permite controlul activităţii din
partea cadrelor didactice responsabile.
f. O listă de distribuţie de e-mail va permite o comunicare în timp real dintre
persoanele responsabile – de la companii şi din partea Facultăţii – pentru a
semnala situaţiile speciale (absenţe, cazuri de indisciplină, etc.)
8. Pentru finalizarea activităţii de practică, studentul va prezenta un dosar de practică în
format electronic, întocmit on-line prin utilizarea facilităţilor portalului Campus
virtual al UPT Acesta conţine:
- numele şi prenumele, anul de studii;
- locul de desfăşurare a practicii (compania, secţia, departamentul etc.) şi
perioada;
- numele, prenumele şi funcţia tutorelui, numele şi prenumele cadrului didactic
responsabil de practică (generate automat de sistem pe baza alocării iniţiale)
- un jurnal al activităţii desfăşurate în fiecare zi de practică;
- eventuale consemnări din partea cadrului didactic responsabil de practică,
înregistrate la vizitele la locul de practică.
- documentul pentru proiect în format .doc (definirea şi descrierea temei,
soluţia propusă, alte aspecte descriptive relevante pentru activitatea depusă –
spre exemplu pentru produsele-program: o reprezentare a algoritmului
programului realizat, descrierea modulelor de program, descrierea
caracteristicilor mediului de programare utilizat, anexe cu sursa programelor şi
capturi de ecran reprezentative, seturi de date de test pentru exemplificare,
eventual kit-uri de instalare etc.); documentul şi alte informaţii relevante vor fi
încărcate pe platforma digitală prin intermediul facilităţilor portalului.
La sfârşitul perioadei de practică, dosarul de practică va fi prezentat
coordonatorului de practică (tutorele desemnat din partea companiei), cu rugămintea
către acesta de a face o apreciere finală asupra activităţii desfăşurate conform unei fişe
de evaluare (v. Anexa 3) şi de a propune o notă. Aprecierea şi nota se vor consemna
tot în cadrul dosarului de practică.
9. Activitatea de practică e finalizată printr-un colocviu de practică derulat în săpt. 2-3
din semestrul I al anului şcolar de după derularea practicii, conform unei planificări
afişate în săpt. 1 pe site-ul Facultăţii. Examinarea este realizată de câte două cadre
didactice, fiecare cadru didactic propunând două programări de câte două ore în
intervalul calendaristic menţionat, în locuri (în general, laboratoare) stabilite de
acestea. În cadrul colocviului de practică se verifică identitatea studentului, pe baza
carnetului de student, prezenţa formală a celor necesare pentru susţinere (v. Art. 8) şi
conţinutul activităţii de practică, prin întrebări asupra acestei activităţi şi baleierea
dosarului de practică. În urma examinării sunt acordate calificativele în cele două
procese-verbale corespunzând anului şi programului de studii respectiv sau studenţii
sunt îndrumaţi să mai facă completări la dosarul de practică şi să revină la altă
programare a colocviului, dacă se dovedeşte necesar.
C. Responsabilităţi
10. Gestiunea absenţelor în cadrul stagiilor de practică este responsabilitatea companiilor
gazdă. Nerealizarea programului conform Planului de învăţământ atrage după sine
necesitatea recontractării poziţiei curriculare respective.
11. Responsabilităţile partenerului de practică privind sănătatea şi securitatea în muncă
sunt stipulate în Convenţia de practică.

12. Responsabilităţile tutorelui de practică din partea companiei, precum şi ale cadrului
didactic responsabil de practică sunt stipulate în Convenţia de practică.
D. Dispoziții finale
13. Prezentulul material servește ca ghid pentru derularea practicii în regim pilot, pentru
anul 2 Informatică, în anul școlar 2014-2015. Pe baza experienței astfel acumulate, va
fi îmbunătățit și adaptat sub forma unei proceduri de practică, valabilă pentru toate
cele 3 specializări.

Lista de anexe:
1. Fişa de prezentare a companiei
2. Convenţia pentru practică
3. Fişa de evaluare

Anexa 1. Fişa de prezentare a companiei
Compania
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa (incl. site WEB):…………………………………………………………………………………………………………..
Adresa GoogleMaps (pentru punctul de acces în firmă)…………………………………………………………….
Persoana de contact: nume, prenume ………………………………………………………………………….
funcție…………………………………………………………………………………………..
e-mail ….………………………………………………………………………………………..
Locul de practică 1*):
*)

se vor adăuga descrieri ale locurilor de muncă pentru fiecare specific distinct

Număr de locuri de practică oferite ….. din care deja angajați în companie ……….
Perioada propusă (trebuie să fie după 5 iulie 2015 și să dureze 6 săpt x 5 zile x 6 ore=180 ore): ...............................
Descriere a sarcinilor de la locul de practică
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cerințe ale locului de practică (competențe solicitate)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Criteriile de evaluare a activității studentului la finalul activității de practică - stabilite de companie
(se aleg din tabelul următor sau se definesc criterii noi – total minim 5 criterii)

Bifa Criteriu de evaluare

1

2

Motivație
Competențe tehnice conform cerințelor locului de practică
Abilități de comunicare
Disponibilitate pentru cooperare/muncă în echipă
Creativitate
Disponibilitate la efort
Capacitate de finalizare
Criteriu nou 1
Criteriu nou 2
Criteriu nou 3
Vă rog bifați criteriile selectate și eventual adăugați altele.
Notele sunt crescătoare, de la foarte slab (1), slab (2), satisfăcător (3), bine (4), foarte bine (5).
Fișa de evaluare va fi în concordanță cu criteriile selectate.

3

4

5

Locul de practică 2*):
*)

se vor adăuga descrieri ale locurilor de muncă pentru fiecare specific distinct

Număr de locuri de practică oferite ….. din care deja angajați în companie ……….
Perioada propusă (trebuie să fie după 5 iulie 2015 și să dureze 6 săpt x 5 zile x 6 ore=180 ore): ...............................
Descriere a sarcinilor de la locul de practică
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cerințe ale locului de practică (competențe solicitate)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Criteriile de evaluare a activității studentului la finalul activității de practică - stabilite de companie
(se aleg din tabelul următor sau se definesc criterii noi – total minim 5 criterii)

Bifa Criteriu de evaluare

1

2

Motivație
Competențe tehnice conform cerințelor locului de practică
Abilități de comunicare
Disponibilitate pentru cooperare/muncă în echipă
Creativitate
Disponibilitate la efort
Capacitate de finalizare
Criteriu nou 1
Criteriu nou 2
Criteriu nou 3
Vă rog bifați criteriile selectate și eventual adăugați altele.
Notele sunt crescătoare, de la foarte slab (1), slab (2), satisfăcător (3), bine (4), foarte bine (5).
Fișa de evaluare va fi în concordanță cu criteriile selectate.
*)
se vor adăuga descrieri ale locurilor de muncă pentru fiecare specific distinct

….
…. (dacă e cazul, alte locuri de practică)
….

3

4

5

Anexa 2. Convenţia pentru practică

CONVENŢIE PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ
ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ
Prezenta convenţie-cadru se încheie între:
Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Universitatea Politehnica Timişoara, cu
sediul în Timişoara, bul. V. Pârvan nr. 2, cod 300223, tel. 0256-403211, fax. 0256-403214,
reprezentată prin Decan prof.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE, denumită în continuare ACUPT,
NNN ................, reprezentată de ....................denumită în continuare NNN sau partener de
practică.
Cele două organizaţii vor fi referite individual respectiv ca „ACUPT" şi „NNN" sau partener
de practică şi impreună ca „Parteneri de Acord" sau pe scurt „Parteneri.
şi respectiv studenţii aflaţi în practică, conform tabelului anexat.
Art 1. Obiectul convenţiei
(1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică
(internship) pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor
practicantului, în vederea aplicării acestora.
(2) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în
prezenta convenţie.
Art. 2. Statutul practicantului
Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student al Universităţii
Politehnica Timişoara.
Art. 3. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică
(1) Stagiul de practică va avea durata de ......................................................................
(2) Perioada desfăşurării stagiului de practică este în timpul vacanţei de vară, în
perioada…………………… Practica nu se poate suprapune peste perioada de predare sau
examinare. Dacă practica se suprapune peste perioada de examinare de toamnă şi situaţia o
cere, NNN va acorda studenţilor în situaţia respectivă zile libere pe perioada desfăşurării
examenelor restante.

Art. 4. Plata şi obligaţiile sociale
(1) Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul NNN, sediile din Timişoara sau
__________
(2) În cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situaţia
în care convenţia nu se derulează în cadrul unui contract de muncă.
(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepţia
situaţiei în care practicantul are statut de angajat.
(4) NNN poate decide asupra unor eventuale modalităţi de plată ale practicanţilor.

Art. 5. Responsabilităţile practicantului
(1) Practicantul are obligaţia, ca pe durata derulării stagiului de practică, să respecte
programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de îndrumătorul de practică în
conformitate cu programul de practică, în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la
volumul şi dificultatea acestora.
(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al
partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul
partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a elimina studentul în cauză din sistemul
instituit de prezenta convenţie cadru, după ce, în prealabil, a ascultat punctul de vedere al
practicantului şi al îndrumătorului de practică şi a înştiinţat conducătorul facultăţii unde
practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.
(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care
le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de
practică.
(4) Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în
timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ
sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului
partener de practică.
Art. 6. Responsabilităţile partenerului de practică
(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică (internship),
selectat dintre salariaţii proprii cu studii superioare.
(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic
supervizor - responsabil de practică, aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de
organizare şi funcţionare al universităţii/facultăţii.
(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicantului
instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu
legislaţia în vigoare. Printre responsabilităţile sale, partenerul de practică va lua măsurile
necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru

comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale. Partenerul de practică are
obligaţia de a asigura practicanţilor accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata
derulării pregătirii practice.
(4) La începerea activităţii, practicantului i se aduce la cunoştinţă un portofoliu de practică
(program de internship) care conţine lista activităţilor şi a competenţelor dobândite cu această
ocazie.
(5) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare
pentru dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică.
(6) NNN va asigura accesul permanent al cadrului didactic supervizor, responsabil cu
practica, la sediul unde se efectuează practica, pentru ca acesta să poată monitoriza activitatea
desfăşurată de practicanţi.
Art. 7. Obligaţiile ACUPT
(1) ACUPT desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea,
organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. Cadrul didactic supervizor
responsabil de practică, împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc
portofoliul de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire
practică, înainte de a începe derularea activităţii de practică.
(2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu
angajamentele luate de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul
organizatorului de practică poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform
convenţiei cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică şi după
primirea confirmării acestei informaţii.
Art. 8. Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică
(1) Îndrumătorul de practică (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din
partea partenerului de practică) va fi desemnat cu ____________ înainte de începerea
stagiului de practică şi numele şi detaliile de contact vor fi notificate către ACUPT.
(2) Cadrul didactic supervizor responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din
partea organizatorului de practică va fi desemnat cu _______________ înainte de începerea
stagiului de practică şi numele şi detaliile de contact vor fi notificate către partenerul de
practică.
Art. 9. Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile
Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică
este precizat în contractul de studii al studentului.
Art.10. Raportul privind stagiul de pregătire practică
(1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor
vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe de observaţie/evaluare. Vor fi
evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât si comportamentul şi

modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină,
punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine
interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc.).
(2) La finalul stagiului de practică, tutorele completează o apreciere pentru fiecare student, pe
platforma informatică, în care este evaluat nivelul de dobândire a competenţelor de către
practicanţi şi sunt consemnate eventuale observaţii şi aspecte specifice, dacă practicanţii au
urmărit portofolii de practică diferite. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării
practicantului de către cadrul didactic supervizor responsabil de practică.
(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta îndrumătorului
acele documente pe care partenerul de practică le consideră de cuviinţă, pentru a urmări
activitatea studentului, care cuprind: acţiunile întreprinse, competenţele exersate, observaţii
personale privitoare la activitatea depusă etc. De regulă, aceste documente sunt sub formă de
jurnal de activităţi.
(4) În urma unui colocviu susţinut în instituţia de învăţământ superior, pe baza documentelor
de practică, calificativul foarte bine/ bine/ satisfăcător emis de instituţia gazdă se
omologhează cu calificativul promovat în catalogul disciplinei practică, iar calificativul
nesatisfăcător emis de instituţia gazdă se omologhează cu calificativul nepromovat în
catalogul disciplinei practică.
Art.11. Sănătatea şi securitatea în muncă
(1) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi
securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de practică.
(2) Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare,
conform dispoziţiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislaţia
privitoare la accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.
(3) În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării
la lucru, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asiguratorul cu privire la accidentul
care a avut loc.
Art.12. Condiţii facultative de desfăşurare a stagiului de pregătire practică
(1) Îndemnizaţie, gratificări sau prime acordate practicantului: ...........................................
....................................................................................
(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la și la locul desfăşurării stagiului de practică,
tichete
de
masă,
acces
la
cantina
partenerului
de
practică
etc.):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(3) Alte precizări:...............................................................................................................
...............................................................................................................................

Art.13. Prevederi finale
....

Întocmit în trei exemplare la data: .........................

Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Decan,
Prof. dr. ing. Horia CIOCÂRLIE

şi studenţii conform tabelului anexă la prezentul contract.

Societatea comercială
NNN

Anexă la contractul de practică

Tabel nominal cu studenţii Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, care efectuează
practica la compania _____________________________

Nr.

Marca

Numele şi
prenumele

Specializarea

Locul de
practică

crt.
(nr. crt. din
fişa de
prezentare)

Semnătura
Statut
angajat
(DA/NU)

Anexa 3. Model de fişă de evaluare

Va fi elaborată ulterior, pe baza criteriilor enunţate de companii

