RAPORT DE PRACTICĂ

Student (ă),
_______________________

Coordonatori de practică,
Conf. univ. dr. Mariana LUPAN
Lect. univ. dr. Marcela HURJUI

ANEXA 1
FIȘA DE ACTIVITATE ZILNICĂ
Numele și prenumele studentului ……………………
Organizația de practică ………………………………
Data
calendaristică

Numărul de ore de
practică

Descrierea succintă a activității desfășurate

Număr total ore

Data

Tutore,
Semnătura ……………………….

Data

Coordonatori de practică,
Semnătura ………………………….

ANEXA 2

CAIET DE PRACTICĂ
Perioada stagiului de practică: 26.02.2017 – 09.06.2018
Nume şi prenume studentului:
__________________________________________
Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
Facultatea ………………………………………….
Programul de studii ……………………………….
Nivelul de studii: licență
Anul de studiu: II

Tutore de practică: (Nume, prenume)_________________________________

Partenerul de practică (tipul şi numele unităţii):
................................................................................................................................................................
........................................................................................
Compartimentele fimei:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Date despre firma gazdă de practică:
Adresa:
................................................................................................................. …………….........
.................................................................................
Specificul activităţii:.…………………………………........……………
.……………………………………………………………………………………………
……..……….......................................................................
Altele (anul înfiinţării, scurt istoric, descrierea firmei şi a structurii acesteia):
................................................................................................................. …………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………….……………
TEMA 1. Prezentarea şi caracterizarea activităţii firmei: elementele de identificare a
firmei; scurt istoric al firmei; obiectul de activitate şi organizarea firmei
TEMA 2. Prezentarea mediului intern al firmei, analiza activităţilor realizate de firmă
TEMA 3. Organizarea şi conducerea activităţii: structura organizatorică şi organigrama;
resursele umane implicate
TEMA 4. Descrierea produselor/serviciilor
TEMA 5. Poziţionarea produselor/serviciilor pe piaţă
TEMA 6. Analiza mediului extern al firmei: firmele concurente la nivel local, naţional şi
internaţional; oportunităţi şi ameninţări cu care se confruntă firma
TEMA 7. Analiza SWOT a firmei
TEMA 8. Informaţii cu privire la mediul legislativ relevant pentru activitățile prestate/
produsele companiei
TEMA 9. Analiza comunicării cu mediul extern
TEMA 10. Identificarea posibilităţilor de dezvoltare a firmei și propuneri de
îmbunătățire a activității firmei

BIBLIOGRAFIE
Burciu A (coord), Introducere in management, Editura economică, București, 2008
Cistelecan, L., Economia, eficiența și finanțarea investițiilor. Ed. Ecnomică, București, 2002
Chașovschi, C.E., Cercetări privind managementul resurselor umane în contextul dezvoltării
regionale, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2006
4. Pruteanu, Ș., Tratat de comunicare și negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iași, 2008
5. Roşca Constantin, Mihai Varzaru, Ion Gh. Roşca - Resurse umane. Management si gestiune,
Ed. Economică, Bucureşti, 2005
6. Sayler, Sharon, Limbajul corpului tău: fii un model, influențează, inspiră întredere și crează
partenriate durabile, Ed. Curtea Veche, București, 2012
7. Zollondz Hans Dieter - Fundamentele marketingului – de la ideea de comercializare la
conceptul de marketing, Ed. All, Bucureşti, 2007
8. *** Documentele pe baza cărora firma îşi desfăşoară activitatea
9. *** Legislație în domeniu
10. *** Resurse on-line: site-ul companiei/ firmei gazdă de practică

1.
2.
3.

Reguli de tehnoredactare și alte observații:
a) Raportul de practică va fi redactat cu TNR 12, la un rând, format A4, margini 2 cm;
b) Toate cele 10 teme sunt obligatorii;
c) Raportul de practică va fi listat și va fi îndosariat împreuna cu Fișa de protecție a muncii.

ANEXA 3
FIȘĂ DE OBSERVARE
(se completează de către tutorele de practică)
Numele și prenumele studentului …………………………………………………………………….
Facultatea ………………………………………………………………………………………….
Programul de studii: ..............................................................................................................................
Anul de studiu: …….
Nume şi prenume Tutore de practică …………………………………………………………………
Organizația parteneră de practică: ………………………………………………………………
Perioada derulării stagiului de practică:
……………………………………....
Criterii de evaluare
1. Prezența (max.10 puncte)

Nr. total ore practică
…………….
Punctaj

2. Interesul real faţă de domeniu (max. 10 puncte)

3. Capacitatea de muncă în echipă (max.10 puncte)
4. Îndeplinirea sarcinilor atribuite de tutore (max.
30 puncte)

5. Evaluarea caietului de practică (max.40 puncte)

Comentarii
Respectarea programului de lucru şi
promptitudinea
Observaţiile studentului fac referire strict la
activităţile desfăşurate în cadrul
partenerului de practică unde a fost
repartizat
Studentul are capacitatea de a lucra în mod
organizat pentru soluționarea temelor
propuse
Îndeplinirea integrală a cerinţelor și
sarcinilor solicitate
Studentul demonstrează că are capacitatea
de a transpune din teorie în practică
cunoştinţele acumulate folosind termeni de
specialitate.
Studentul respectă structura caietului de
practică și are în vedere completarea
integrală a cerinţelor acestuia.

Total
Notă: Nota finală va fi calculată cu formula: Punctaj obţinut / 10.

Nota finală: …………………….
Data …………………

Tutore practică
Semnătura

ANEXA 4

CHESTIONAR DE FEED-BACK
Acest chestionar evaluează diferite aspecte ale stagiului de practică. Va rugăm să acordați puncte
folosind o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă Total nemulțumit, iar 5 reprezintă Total
mulțumit?
1. Gradul în care tematica propusă corespunde cu activitățile desfășurate pe parcursul stagiului
de practică:
1

2

3

4

5

2. Condițiile în care s-a derulat stagiul de practică:

1

2

3

4

5

3. Nivelul de îndrumare și colaborare cu tutorele din firma parteneră de practică:

1

2

3

4

5

4. Măsura în care echipamentele avute la dispoziție au fost în concordanță cu sarcinile trasate:

1

2

3

4

5

5. În ce măsură sarcinile primite de la tutore și de la coordonatorul de practică din partea

facultății au fost clare și s-a urmărit realizarea lor:
1

2

3

4

5

6. Gradul în care cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor universitare au fost utile în

stagiul de practică:
1

2

3

4

5

7. Colaborarea cu ceilalți colegi:

1

2

3

4

5

8. În ce măsură sunteți mulțumit(ă) de abilitățile dobândite pe parcursul stagiului de practică:

1

2

3

4

5

9. În ce măsură poate fi recomandată firma parteneră de practică pentru derularea unor noi

stagii:
1

2

3

4

5

