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Întrebarea 3

Întrebarea 4

Vă rugăm să precizaţi modul în care aţi desfăşurat sau aţi dori să desfăşuraţi practica de specialitate:

Credeţi că şansele dumneavoastră de angajare pe specialitatea absolvită cresc odată cu efectuarea stagiilor de practică în timpul facultăţii?

Alegeţi dintre următoarele variante pe cea care o consideraţi ca fiind mai potrivită pentru pregătirea dumneavoastră profesională:

Care dintre variantele de organizare a modului de desfăşurare a practicii o consideraţi a fi cea mai eficientă pentru pregătirea dumneavoastră 
profesională?

Lucrul în echipe de câte 5 studenţi repartizaţi unui tutore

Am desfăşurat practica în cadrul proiectului POSDRU – 64176 “Studenţi practicieni – studenţi activi şi 
integraţi”

Da, categoric

În cadrul stagiului de practică programul de lucru trebuie să nu depăşească 8 ore/zi
Programul de practică trebuie să se încadreze în 6 ore/zi

Lucrul în echipe de câte 10 studenţi repartizaţi unui tutore
Nu a raspuns

Probabil că da
Nu, nu cred că stagiile de practică contează la angajare
Nu a raspuns

Practica să se desfăşoare o zi pe săptămână pe tot parcursul semestrului

CHESTIONAR DE ANALIZĂ 
pentru stabilirea nevoilor studenţilor participanţi la stagiile de practică organizate de Universitatea Spiru Haret  în cadrul proiectului 

POSDRU/90/2.1/s/64176 “Studenţi practicieni-studenţi activi şi integraţi”

Practica de specialitate am desfăşurat-o folosind modelul din proiectul POSDRU – 64176 “Studenţi 
practicieni – studenţi activi şi integraţi” dar nu în cadrul proiectului
Am efectuat practica pe cont propriu după care am participat la colocviul de practică la facultate
Nu am desfăşurat practica de specialitate încă
Nu a raspuns

În mare parte, da

Orarul de practică trebuie personalizat în funcţie de student

Lucrul individual

Programul de practică trebuie să se încadreze în 4 ore/zi
Nu a raspuns

Organizarea unor echipe dimensionate în funcţie de necesităţile şi particularităţile stagiului de practică
Grupe de 2-3 persoane repartizate la un loc de practică



Întrebarea 5

Întrebarea 7

Foarte 
util Util Nici-nici Inutil Nu sunt interesat

Şedinţă săptămânală de informare
Scurte şedinţe la începutul şi sfârşitul zilei
Comunicare directă prin e-mail între coordonatorul de practică şi studenţi ori de câte ori este 
nevoieComunicarea prin intermediul responsabilului de practică desemnat din rândul studenţilor

Întrebarea 8

Întrebarea 9

Foarte 
important Important Nici-nici Puţin 

important Neimportant

Pregătire de specialitate intensivă
Familiarizarea cu structura organizatorică şi decizională a companiei/ instituţiei/ organizaţiei
Transferul de cunoştinţe în ceea ce priveşte cultura organizaţională şi responsabilitatea socială 
corporativă
Elaborarea de documente specifice activităţii din domeniul de specializare

Întrebarea 10

Înaintea desfăşurării stagiului de practică propriu-zis consideraţi utilă:

Sunteţi de acord cu numirea unui responsabil de practică din rândul colegilor care să conlucreze atât cu tutorele cât şi cu profesorul coordonator al 
stagiului de practică?

Stabiliţi gradul de utilitate a modalităţilor de comunicare cu tutorii şi coordonatorii de practică:

Care dintre următoarele modalităţi de evaluare a stagiului de practică o consideraţi mai potrivită?

În cadrul activităţii de practică stabiliţi gradul de importanţă al următoarelor activităţi:

În capitala de judeţ
Nu a raspuns

În localitatea de domiciliu
În Bucureşti

Unde doriţi să efectuaţi stagiul de practică:

Desfăşurarea unei şedinţe informative la sediul organizaţiei/ instituţiei care găzduieşte stagiul de 
practicăNu a raspuns

Nu, nu sunt de acord
Nu a raspuns

Transmiterea de informaţii suplimentare cu privire la modul de desfăşurare a stagiului de practică sub 
forma unui document scris
Nu este necesară nicio activitate pregătitoare, toate informaţiile le găsim în ghidul de practică

Evaluarea la final pe baza caracterizării tutorelui

Evaluarea pe parcurs de către tutorele de practică desemnat de organizaţie/ instituţie
Evaluarea combinată, atât pe parcurs cât şi la finalul stagiului prin caracterizarea tutorelui şi punctarea 
caietului de practică, a proiectului sau a altor documentaţii realizate în firmă

Nu a raspuns

Întrebarea 6

Da, sunt de acord

Organizarea unei instruiri în cadrul facultăţii privind obiectivele, durata, conţinutul stagiului de practică



Întrebarea 11

foarte 
important important importanţă 

medie
importanţă 

scăzută lipsit de importanţă

Limbaj şi comunicare
Arte vizuale aplicate (desen pictură etc.)
Activităţi artistice
Marketing şi vânzări
Management şi planificare
Administrativ şi secretariat
Ştiinţe naturale şi medicină veterinară
Arhitectură şi construcţii
Inginerie
Matematică şi informatică
Ştiinţe economice
Ştiinţe sociale şi umaniste
Medicină umană
Drept
Ştiinţele educaţiei
Educaţie fizică şi sport
Pază şi protecţie

Întrebarea 12

foarte 
important important importanţă 

medie
importanţă 

scăzută lipsit de importanţă

Să aveţi de rezolvat în permanenţă probleme noi
Să îi ajutaţi pe alţii
Să obţineţi creşteri de salariu
Schimbările în modul de lucru să fie frecvente
Să aveţi libertatea de a stabili propriul ritm de muncă
Prestigiul profesional să fie ridicat
Să manifestaţi aptitudini artistice
Să lucraţi în echipă
Să nu existe pericolul şomajului
Să vă realizaţi aşa cum doriţi să fiţi
Să aveţi ca şef direct o persoană care se comportă corect cu dumneavoastră
Ambianţa fizică de muncă să fie bună
Să aveţi permanent sentimentul ca aţi trăit „o zi plină”
Să aveţi autoritate asupra celorlalţi
Să experimentaţi idei noi
Să creaţi lucruri noi
Rezultatele să permită evaluarea muncii
Să aveţi un şef direct rezonabil
Să fiţi sigur ca aveţi totdeauna de lucru
Să faceţi lucrurile mai frumoase
Să luaţi dumneavoastră înşivă deciziile
Să obţineţi un salariu ce creşte în acelaşi ritm cu costul vieţii
Să puteţi discuta lucrurile la care vă gândiţi
Să folosiţi capacitatea de a conduce
Să existe dotări corespunzătoare la locul de muncă
Să puteţi avea modul de viaţă pe care vi-l doriţi
Să puteţi lega prietenie cu colegii de muncă
Ceilalţi să fie conştienţi de importanţa muncii pe care o faceţi
Să nu faceţi mereu acelaşi lucru
Să aveţi sentimentul că îi ajutaţi pe alţii
Să contribuiţi la binele altora

Ce domenii consideraţi că vi s-ar potrivi, ţinând cont de aptitudinile şi interesele dumneavoastră?

Vă prezentăm 45 enunţuri referitoare la diferite aspecte ale vieţii profesionale, este vorba despre satisfacţii obţinute în activitatea de muncă sau ca 
urmare a muncii desfăşurate. Fiecare evaluează diferit aceste aspecte: unii le apreciază ca foarte importante, iar alţii ca lipsite de importanţă. La 
acest inventar de valori profesionale nu sunt răspunsuri bune sau rele, ci numai răspunsuri adevărate sau false în privinţa persoanei 
dumneavoastră. Este deci esenţial să vă pronunţaţi în legătură cu toate aspectele vieţii profesionale aşa cum le evaluaţi dumneavoastră personal. 
Dumneavoastră personal consideraţi că în profesie ar fi bine:



Să faceţi multe lucruri diferite
Să fiţi admiraţi de ceilalţi
Să aveţi relaţii bune cu colegii de muncă
Să aveţi modul de viaţă pe care vi-l doriţi
Să lucraţi într-un mediu fizic satisfăcător (liniştit; curat; bine luminat etc.)
Să organizaţi şi să planificaţi munca altora
Să fiţi totdeauna solicitaţi intelectual
Să câştigaţi atât cât este necesar pentru a trăi decent
Să fiţi propriul dumneavoastră supraveghetor
Să produceţi obiecte atrăgătoare
Să fiţi siguri că veţi obţine o altă încadrare în aceeaşi întreprindere dacă vechiul post de muncă se restructurează
Să puteţi avea ca şef direct un om politicos
Să puteţi cunoaşte rezultatele eforturilor proprii
Să contribuiţi la apariţia unor idei noi

Întrebarea 13

CNP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numele si prenumele: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon/e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nu a raspuns

În prezent sunt încadrat într-un loc de muncă
Am fost încadrat în muncă până de curând
Am fost încadrat în muncă cel puţin o dată până în prezent
Nu am fost deloc încadrat în muncă până în prezent

Vă rugăm să ne precizaţi:

Facultatea: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Specializarea: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


