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REGULAMENT DE ORGANIZARE A COMPETIȚIEI PROFESIONALE 
 în vederea acordării de premii în cadrul ACTIVITĂȚII  2.1 

desfășurată în cadrul proiectului cu titlul: 
Practică pentru o dezvoltare durabilă 

POCU/626/6/13/130631 
 

 
 

I. Introducere 

Activitate: 2. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă (stagii de 
practică) prevăzute în curriculum-ul obligatoriu pentru studenții de la Facultatea de Chimie și 
Inginerie Chimică, Facultatea de Fizică și Facultatea de Biologie și Geologie 
Subactivitatea 2.1 Organizarea și defașurarea programelor de învățare la locul de muncă (stagii 
de practica) pentru studentii de la Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Facultatea de 
Fizică și Facultatea de Biologie și Geologie prevăzute în curriculum-ul obligatoriu 
 
Prezentul regulament stabilește modalitatea de organizare și desfășurare a competiției 

profesionale în vederea acordării de premii în cadrul activității A 2.1 în vederea îndeplinirii în 

bune condiții: 

 a obiectivului specific asumat OS 2: Dezvoltarea de competențe practice specifice 

domeniului de studii prin asigurarea condițiilor optime de desfășurare a stagiilor de 

pregătire practică pentru 282 de studenți, pentru îmbunătățirea inserției acestora pe 

piața muncii; 

 a rezultatului asumat Rezultatului 2: 282 stagii de pregătire practică desfășurate de 

către studenți din care 20 de stagii efectuate în străinătate; cel puțin 20 de acorduri 

de practică semnate; 150 de premii oferite studenților în cadrul competițiilor 

profesionale organizate; 

 

 

Scopul desfășurării competiției profesionale în vederea acordării de premii este: 

 de a motiva studenții să participe la stagiile de practică desfășurate în cadrul 

proiectului;  

 de a încuraja studenții să elaboreze proiecte de practică inovative, cu aplicabilitate;  

 de a recompensa studenții cei mai competitivi din punct de vedere profesional; 

 de a recompensa studenții care s-au implicat activ în stagiul de practică desfășurat în 

cadrul proiectului. 
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Cuantumul premiului: 

Proiectul prevede acordarea în cadrul activității A 2.1 a unui număr de 150 de premii în 

cuantum de 2500 lei (impozabili) /premiu. 

 

Repartizarea premiilor pe facultăți:  

Nr. 

Crt. 

Facultatea Număr premii Număr studenți 

înscriși în proiect 

1.  Facultate de Fizică 20 41 

2.  Facultatea de  Chimie și Inginerie 

Chimică 

58 119 

3.  Facultatea de Biologie și Geologie 72 150 

Total 150 310 

 

Repartizarea premiilor între cele  3 facultăți este orientativă, numărul acestora putându-se 

modifica în urma desfășurării competiției. Dacă nu sunt suficiente solicitări din partea unei 

facultăți, premiile pot fi transferate altei facultăți, cu aprobarea managerului de proiect. 

Repartizarea premiilor pe ani de implementare se va realiza proporțional cu numărul 

studenților care au participat/vor participa la stagiul de practică în anul universitar respectiv. 

 
II. Modalitatea de înscriere a studenților la competiția profesională 

Fiecare student din grupul țintă al proiectului, care a participat și a finalizat stagiul de practică 

organizat în cadrul proiectului este eligibil să se înscrie la competiţia profesională prin 

depunerea documentelor de mai jos, conform calendarului stabilit de fiecare facultate în parte 

și postat pe site-ul proiectului: 

a. Fișă de înscriere (Anexa 1) 

b. Rezumatul proiectului de practică în limba română (opțional și în limba 

maghiară/engleză) maxim 150 cuvinte. Rezumatul proiectului de practică va 

conține și titlul proiectului, numele și prenumele studentului, numele și 

prenumele coordonatorilor. 

c. Proiectul de practică în formă completă/finală (minim 5 pagini) 
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III. Proiectul de practică 

Proiectul de practică depus pentru competiția profesională va avea o tematică stabilită 

împreună cu responsabilul și tutorele de practică, în funcție de locația unde studentul a 

efectuat stagiul de practică. Acesta trebuie sa aibă minim 5 pagini și să conţină, în funcție de 

specificul fiecărei facultăți1, următoarele capitole: 

1. Introducere în tematica proiectului 

a. Motivarea alegerii temei respective  

b. Legătura temei cu specializarea urmată de către student 

c. Prezentarea generală a subiectului  

d. Importanța/relevanța subiectului  

e. Prezentare generală a partenerului la care studentul a desfășurat stagiul de 

practică 

2. Descrierea activității desfășurate pe durata stagiului de practică 

3. Prezentarea în detaliu a unei activități (componentă a unei teme) în care studentul a 

avut cea mai mare implicare în funcție de specificul fiecarei specializări (spre exemplu: 

metode, metodologie, procedură de lucru, tehnologie, aparat/echipament, utilaj) 

4. Concluzii și perspective 

5. Referințe bibliografice 

Susținerea/prezentarea proiectelor de practică de către studenți va avea loc în cadrul unei 

conferințe organizată la nivelul fiecărei facultăți sau la nivelul proiectului, în funcție de 

numărul de studenți care s-au înscris la competiție. În acest sens studenții vor trebui să 

realizeze și o prezentarea a proiectului de practică în format .ppt, .pptx sau similar care va 

trebui  să reflecte ideile generale din proiectul elaborat, cu accent pe contribuția proprie a 

studentului.  

Susținerea prezentării proiectului de practică în cadrul conferinței se va încadra în maxim 10 

minute și va fi urmată de o sesiune de întrebări, care nu poate să depășească 5 minute.  

                                                      
1 Conținutul/structura proiectului va fi adaptată conform specificului fiecărei facultăți 
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Prezentarea proiectului de practică în cadrul conferinței se va realiza față-în-față sau on-line, 

în funcție de contextul epidemiologic. 

IV. Criterii de evaluare în vederea acordării de premii 

a. proiectul de practică:  

i. conținutul proiectului de practică: cu o pondere de 30% din nota finală 

ii. prezentarea proiectului de practică în cadrul conferinței: cu o pondere 

de 40% din nota finală 

b. nota obținută de student la finalul stagiului de practică: cu o pondere 

de 30 % din nota finală (pe baza raportului de evaluare a studentului elaborat 

de către responsabilul de practică)  

c. criteriu de departajare:  

iii. Media pe semestrul anterior celui în care studentul desfășoară stagiul 

de practică. 

V. Modalitatea de evaluare în vederea acordării de premii 

1. Evaluarea proiectelor de practică ale studenților în vederea premierii se va realiza 

de către comisia de la fiecare facultate după un calendar care va fi stabilit în funcție 

de perioada de derulare a stagiului de practică și care va fi anunțat în prealabil. 

Pentru studenții care sunt în an terminal competiția profesională se poate organiza 

înainte de finalizarea studiilor. 

2. Evaluarea proiectelor de practică ale studenților în vederea premierii se va realiza 

pe baza unei fișă de evaluare care va fi completată de către comisia de evaluare.    

(Anexa 2) 

3. Se vor întocmi liste nominale cu studenții înscriși la competiție în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute (Anexa 3) și liste nominale cu studenții care 

vor primi premii pentru a se putea efectua plata acestora (Anexa 4) 

4. Lista finală (Anexa 3), din care se va șterge coloana cu numele și prenumele 

studentului și care va conține doar coloana cu numerele matricole, va fi postată pe 

pagina web a proiectului/facultății.  

5. Termenul de depunere a contestațiilor de către studenți este de 48 de ore de la 

publicarea/postarea listelor, iar termenul de soluționare a contestațiilor este de 48 

de ore de la expirarea termenului de primire a contestațiilor. 
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6. În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a 

contestațiilor, studenții care se regăsesc pe lista celor care urmează să primească 

premii vor transmite un document emis de bancă (extras de cont) din care să reiasă 

contul IBAN în care urmează să fie virat premiul. Studentul trebuie să fie titularul 

contului.  

VI. Comisia de evaluare 

1. Evaluarea proiectelor de practică ale studenţilor participanţi la competiția profesională 

se face de către comisia de evaluare constituită la nivelul fiecărei facultăți. Comisia de 

evaluare a studenților va fi formată din cel puțin 3 membri, după cum urmează: 

Expertul de practică, Responsabilul de practică și Expertul grup țintă. Din comisia de 

evaluare pot face parte și alți membri ai echipei de proiect sau de la nivelul facultății, 

la decizia Managerului de proiect. 

2. Comisia de evaluare va fi numită prin decizie a Managerului de proiect (Anexa 5).  

    

Data,                             
06.04.2021       Manager proiect 
        Prorector Prof. univ. dr. Bálint MARKÓ 
 


