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Studiu cu privire la procesul de formare a studenţilor prin stagiile de practică
(după 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. Tipul întreprinderii – gazdă.
a. mică : 1-50 □
b.medie : 51- 250 □
c. mare : mai mult de 250 de angajaţi □
6. Tipul stagiului efectuat
a. prezentarea/descoperirea întreprinderii □
b. aplicaţii practice □
c. proiecte de cercetare□
7. Ce calificativ acordaţi stagiului de practică?
d. Înalt □
a. Foarte scăzut □
b. Scăzut □
c. Mediu □
e. Foarte înalt □
8. În opinia dumneavoastră, cunoştinţele teoretice pe care le-aţi dobândit în timpul studiilor sunt adecvate efectuării stagiilor de
practică:
b. În mică măsură □
c. Mediu □
a. În foarte mică măsură □
d. În mare măsură □ e. În foarte mare măsură □
9. Consideraţi că aptitudinile practice dobândite în timpul practicii sunt adecvate cerinţelor efective de pe piaţa muncii?
a. În foarte mică măsură □
b. În mică măsură □
c. Mediu □ d. În mare măsură □ e. În foarte mare măsură □
10. Care este nivelul tău de competenţe / abilităţi în raport cu cerinţele din cadrul stagiului de practica?
1
3
2
4
5
Competenţe / Abilităţi
foarte scăzut

a)
b)
c)
d)
e)
f)

foarte ridicat

Cunoaşterea aprofundată a propriului domeniu de studiu/a
propriei specializări
Cunoaşterea altor domenii sau discipline
Gândirea analitică
Abilitatea de a acumula rapid noi cunoştinţe
Abilitatea de a negocia în mod eficace
Abilitatea de a acţiona bine în condiţii de stres

g)

Abilitatea de a identifica noi oportunităţi
şi a acţiona rapid pentru a le urmări
h) Abilitatea de a coordona activităţi
i)
Abilitatea de a gestiona eficient timpul de lucru
j)
Abilitatea de a lucra în echipă
k) Abilitatea de a mobiliza capacităţile altor persoane
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Abilitatea de a-şi face punctul de vedere
înţeles de către ceilalţi
Abilitatea de exercitare a propriei autorităţi
Abilitatea de a utiliza calculatorul şi de a naviga pe internet
Abilitatea de a veni cu idei şi soluţii noi
Disponibilitatea de a pune la îndoială ideile proprii şi ale altora
Abilitarea de a prezenta produse, idei sau rapoarte în faţa unei audienţe
Abilitatea de a elabora rapoarte, note sau alte documente
Abilitatea de a scrie şi de a conversa într-o limbă străină-în general
Abilitatea de a scrie şi de a conversa în limba engleză/franceză-în special
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11. Care consideraţi ca sunt principalele 3 avantaje ale unui stagiu de practică într-o firmă / instituţie? (alegeţi principalele 3
avantaje - notând în ordinea importanţei de la 1=cel mai important):
a) Stagiul de practică are un rol important în formarea viitorilor profesionişti în domeniu □
b) Oferă posibilitatea de a cunoaşte potenţiali angajatori □
c) Oferă posibilitatea de familiarizare cu un mediu real de muncă □
d) Permite dobândirea de competenţe practice specifice domeniului de activitate al firmei □
e) Facilitează însuşirea de cunoştinţe specifice domeniului de pregătire □
f) Asigură formarea abilităţilor de comunicare, muncă în echipă, flexibilitate □
g) Oferă posibilitatea de a vedea ce înseamnă un loc de muncă □
12. Bifaţi categoriile în care vă încadraţi:
b. Sunt angajat cu normă parţială □
a. Nu sunt angajat □

c. Sunt angajat cu normă întreagă

□

13. Daca aţi bifat varianta a, a întrebării nr.12, apreciaţi în ce măsură consideraţi că veţi utiliza la locul de muncă, cunoştinţele
şi abilităţile acumulate în cadrul stagiilor de practică?
b. În mică măsură □
c. Mediu □ d. În mare măsură □
e. În foarte mare măsură □
a. În foarte mică măsură □
14. Dacă aţi bifat varianta 2. sau 3. a întrebării nr.12, apreciaţi în ce măsură aţi utilizat la locul de muncă, cunoştinţele şi
abilităţile acumulate în cadrul stagiilor de practică?
b. În mică măsură □
c. Mediu □
d. În mare măsură □
e. În foarte mare măsură □
a. În foarte mică măsură □
15. Cum aţi descoperit întreprinderea-gazdă ?
a) Datorită universităţii unde studiez □
b) Datorită întreprinderii-gazdă □
c) Pe internet □
d) Singur □
e) Cu ajutorul unei persoane din familia dumneavoastră □
f) Cu ajutorul profesorilor □
g) Cu sprijinul unui angajat al întreprinderii gazdă □
h) Alt mod. Precizaţi care? ………………………………
16. Care este motivaţia acestui stagiu de practică (în afara faptului că derularea acestuia este obligatorie)?
a) Cunoaşterea mai bună a unui sector de activitate sau a unei profesii care vă interesează □
b) Identificarea competenţelor şi aptitudinilor solicitate de exersarea meseriei vizate □
c) Evaluarea nivelului cunoştinţelor şi aptitudinilor proprii □
d) Posibilitatea de a confrunta ceea ce ştiu despre profesia pe care o aleg cu ceea ce reprezintă aceasta în realitate □
e) Alta. Care?..............................................................................................................................................................
17. Aţi primit din partea întreprinderii-gazdă / a universităţii / a organismului intermediar o informare corectă şi completă
referitoare la stagiu?
a) Întreprinderea gazdă
1 2 3 4
b) Instituţia de învăţământ de origine
1 2 3 4
c) Organismul intermediar ( a se preciza care este acesta................)
1 2 3 4
(unde 1=în foarte mare măsură, 2=în mare măsura, 3=în mică măsura, 4=deloc)

18. În ce fel au fost evaluate competenţele lingvistice înainte de stagiu ?
a. Examen / Test lingvistic □ / □
b. Certificate / atestate □ / □
c. Altfel. Cum? ………………………………..
19. Cum calificaţi competenţele dumneavoastră lingvistice în limba în care aţi făcut stagiul (pentru cei care au efectuat stagiul în
străinătate) ?
înainte de stagiu
după stagiu
a. slabe
d. slabe
b. bune
e. bune
c. foarte bune
f. foarte bune
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20. Perioada de stagiu petrecută în afara ţării a beneficiat de o recunoaştere ?
a. DA □
b. Nu □
21. Dacă DA, care ?
a) Menţionare în foaia matricolă □
b) Menţionare în suplimentul de diplomă □
c) ECTS / Credite transferabile □ / □
d) Alta. Care?................................
22. Cum a fost evaluat stagiul ?
a. raport de stagiu □
b. susţinere orală
□
c. chestionar de evaluare aplicat de către responsabilul de stagiu □
d. Alt mod. ...........................................................?
23. 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 în ţară / în afara ţării □
e) dimensiunea firmei / instituţiei □
f) domeniul de activitate al firmei / instituţiei □
g) recomandările colegilor / prietenilor □
24. Doriţi un job la firmă unde v-aţi desfăşurat stagiul de practică:
1. Da □
2. Nu □
25. Dacă aveţi anumite sugestii cu privire la îmbunătăţirea stagiului de practică, menţionaţi-le în ordinea priorităţilor:
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................
26. Sexul :
1.Masculin □

2. Feminin □

27. Mediul de provenienţă :
1.Urban □
2. Rural □

Vă mulţumim şi vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor dumneavoastră!
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