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Metodologie
de acordare a subvenţiilor/premiilor pentru
studenţi prevăzute în proiectul „Stagiile de
pregătire practică la agenţii economici – o poartă
de acces pe piaţa muncii”
VERSIUNE PENTRU ANUL I DE PROIECT

1. CADRU GENERAL
Această Metodologie a fost elaborată în scopul acordării de subvenţii şi premii studenţilor
din grupul ţintă al proiectului „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă
de acces pe piaţa muncii”.
Grupul ţintă al acestui proiect, este format din 300 de studenţi înmatriculaţi în
sistemul naţional de învăţământ. Aceştia efectuează studii de licenţă sau masterat în
cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia la specializările pentru care practica
efectuată în cadrul unor agenţi economici sau instituţii este relevantă în raport cu formarea
profesională:
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
- Domeniul Administrarea afacerilor, specializarea Economia comerţului, turismului şi
serviciilor, nivel licenţă şi masterat programul acreditat Administrarea afacerilor în comerţ,
turism şi servicii;
- Domeniul Administrarea afacerilor, specializarea Administrarea afacerilor, nivel licenţă;
- Domeniul Marketing, specializarea Marketing, nivel licenţă Marketing şi masterat
programul acreditat Marketing şi promovarea vânzărilor;
- Domeniul Informatică, specializarea Informatică, nivel licenţă şi masterat programul
acreditat Programare avansată şi baze de date;
- Domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specializarea Electronică aplicată,
nivel licenţă;
- Domeniul Ingineria mediului, specializarea Ingineria mediului, nivel licenţă;
- Domeniul Inginerie geodezică, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, nivel
licenţă;
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
- Domeniul Asistenţă socială, specializarea Asistenţă socială, nivel licenţă;
- Domeniul Sociologie, specializarea Sociologie, nivel licenţă;
Acordarea subvenţiilor şi premiilor pentru studenţii se va desfăşura cu respectarea
prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la EGALITATEA DE ŞANSE şi de tratament
între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, egalitate de şanse şi
nediscriminare, şi luarea în considerare a tuturor politicilor şi practicilor prin care să nu se
realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală,
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie
defavorizată.

2. ACORDAREA DE SUBVENŢII
Se vor acorda subvenţii tuturor studenţilor care au fost selectaţi în grupul ţintă al
proiectului.
Scurtă descriere a subvenţiilor în bani
Se acorda 155 de subvenţii în bani.
Premiile se vor acorda studenţilor pe baza unei proceduri prezentate mai jos.
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3. ACORDAREA DE PREMII
Se vor acorda studenţilor premii pentru performanţe deosebite obţinute la sfârşitul sau pe
parcursul stagiului, urmărindu-se creşterea motivaţiei studenţilor pentru îmbunătăţirea
performanţei profesionale personale prin participarea pe întreaga durată a stagiilor de
pregătire practică si finalizarea cu succes a acestora. Activitatea de practică va fi evaluată
de către o comisie şi cele mai bune proiecte de practică vor fi premiate .
Scurtă descriere a premiilor în bani
Se acorda premii în bani. Premiile se vor acorda studenţilor pe baza unei proceduri de
selecţie prezentate mai jos.
Metodologia de premiere presupune 2 etape:
A. Criterii de calificare in vederea acordării premiilor
- îndeplinirea integrală a sarcinilor corespunzătoare stagiilor de practică, stipulată în
programa de practică şi reglementată prin convenţia de practică
- prezentarea portofoliului de practică
- lipsa oricăror evenimente de natură disciplinară/etică consemnate la nivel de supervizor
sau tutore de practică
B. Criterii propriu-zise de acordare a premiilor
- Nota pe activitatea de practică - tutorele de practică (35%)
- Nota pe evaluarea portofoliului de practică - supervizorul de practică (20%)
- Nota realizare proiect - comisia din partea proiectului, care poate include, de exemplu:
rezultate excepţionale obţinute pe perioada stagiului de practica, premiul I obţinut la
concursuri prin care sunt valorificate competentele dobândite pe perioada stagiului de
practica, idei de îmbunătăţire a activităţii de practică sau a activităţii organizatorului de
practica (40%);
- Nota etică - comisia din partea proiectului (5%)*
Metodologia de acordare a premiilor presupune un clasament în funcţie de notele
calculate conform criteriilor de mai sus. Dacă există 2 note identice, va urma o procedură
de departajare printr-un interviu susţinut în prezenta comisiei din partea proiectului.
Evaluarea studenţilor în vederea premierii se face în perioada următoare stagiilor de
practică. Precizările exacte vor fi afişate în timp util pe site-ul proiectului.
*Obs. Etica este evaluată prin modul cum s-a comportat la practică, cum a respectat
normele de comportament, nivelul de disciplină, cum a reprezentat universitatea în centrul
de practică şi oraş. Metodologic vorbind, obţinerea celor 5 % punctaj este condiţionată de
lipsa oricărui eveniment care vizează elementele de etică mai sus menţionate.
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