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Studiu cu privire la procesul de formare a studenţilor / masteranzilor prin stagiile de practică 

 (înainte de efectuarea stagiului de practică)   
 

 
1. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
    Facultatea…………………………………………………… 
 

2. Licenţă -  Anul   de studiu:  
    Programul de studiu (specializarea)………………………… 
    Anul de studiu: a. ANUL I   □                b. ANUL II   □                c. ANUL III   □         d. ANUL IV   □            

3. Master  
   Programul de studiu (specializarea)…………………………  
   Anul de studiu:  a. ANUL I □                          b. ANUL II   □             

4. Doctorat 
    Programul de studiu (specializarea)…………………………  

    Anul de studiu:  a. ANUL I    □                       b. ANUL II □                  c. ANUL III   □            
 

5. Motivaţia pentru alegerea temei de stagiu este susţinută de: 
 

a) tema de licenţă aleasă □    
b) recomandată de un profesor  □   
c) funcţie de domeniul de activitate al firmei în care o să-mi desfăşor practica  □  
d) funcţie de jobul vizat (part time / full time)  □ 
e) altele. Care?................................................... 

 

6. Vi s-a părut dificilă obţinerea  stagiului de practică ? 
 

a. În foarte mică măsură □   b. În mică măsură □  c. Mediu □   d. În mare măsură□   e. În foarte mare măsură □  
 
7. Pentru ce  domeniu de activitate optaţi în vederea desfăşurării stagiului de practică:  
 

a. Numai domeniul studiat □      b. Domeniul studiat sau unul conex □     c. Cu totul alt domeniu □      
                                                          d. Nu are importanţă domeniul □  
 

8. Dacă nu v-aţi decis încă cu privire la locul de desfăşurare al stagiului de practică, doriţi să beneficiaţi de 
consiliere privind alegerea domeniului  care vi se potriveşte (testare personalizată)? 

   

a. Da  □                                                                          b. Nu    □ 
 

9. În cazul în care aţi ales varianta A, a întrebării nr. 8, completaţi următoarele date (în vederea programării 
testării personalizate) 

   

Nume şi prenume:…………………………………………………….. 
 

Adresa dvs de e-mail:............................................................................... 
 

Nr. tel. Mobil / fix ...................................................................................... 
 

10. Am optat pentru locul de desfăşurare al stagiului de practică: 

a) La recomandarea unui profesor □ 
b) Din proprie iniţiativă □ 
c) Datorită faptului că firma este foarte cunoscută □ 
d) Domeniul de activitate al firmei este corespunzător studiilor universitare pe care le parcurg  □ 
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11. Care sunt principalele criterii în funcţie de care aţi prefera să alegeţi firma / instituţia în care să faceţi 
practică? (alegeţi maxim 3)  

a) recomandări primite de la cunoştinţe personale (relaţii de familie) pe care le aveţi în cadrul instituţiei gazdă □ 
b) indicaţiile profesorului responsabil cu practica  □ 
c) instituţii în care aţi dori să vă angajaţi ulterior  □ 
d) renumele şi prestigiul firmei pe piaţă  □ 
e) dimensiunea firmei / instituţiei □  
f) domeniul de activitate al firmei / instituţiei  □ 
g) recomandările colegilor / prietenilor  □ 

 
12. Aţi beneficiat de un stagiu de practică în străinătate? 

a. Da   □                                                                         b. Nu  □   
 
13. Dacă răspunsul este afirmativ, menţionaţi durata / locaţia - ţara în care s-a derulat acesta . 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
14. Aţi opta pentru un stagiu de practică în străinătate? 

a. Da   □                                                                         b. Nu    □ 
 
15. Dacă răspunsul este afirmativ, menţionaţi durata / locaţia / universitatea / ţara în care aţi dori să efectuaţi stagiul. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
16. Ce rol ar trebui să îndeplinească profesorul coordonator pe durata stagiului de practică?  
 

a) exclusiv în stabilirea programei de practică şi evaluarea finală  □ 
b) să monitorizeze activitatea dumneavoastră inclusiv prin vizite spontane la instituţia gazdă  □ 
c) de a vă furniza informaţiile necesare elaborării lucrării de practică şi de a vă asista în finalizarea acesteia □  
d) să se asigure ca studenţii s-au documentat suplimentar (au parcurs bibliografia obligatorie) înainte de a 

participa la stagiul de practică □ 
 
17. Dacă aveţi  anumite sugestii  cu privire la îmbunătăţirea stagiului de practică,  menţionaţi-le în ordinea 

priorităţilor: 
 

a) ............................................................................................................................ 
b) ............................................................................................................................ 
c) ............................................................................................................................. 

 
18. Sexul : 
              a. Masculin  □                b. Feminin □    
 
19.  Mediul de provenienţă : 
 

a. Urban □               b.  Rural □  
 
 
 

Vă mulţumim şi vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor dumneavoastră! 
 


