Investeşte în oameni !
Fondul Social European
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare
Resurse Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa muncii”
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918”Alba Iulia
Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578

Premierea studenţilor
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.
Scurtă descriere a premiilor în bani
Activitatea de practică va fi evaluată de către o comisie şi cele mai bune proiecte de
practică vor fi premiate .
Se acordă premii în bani.
Echipa de implementare va acorda premiile conform metodologiei de acordare a
subvenţiilor/premiilor.

Criterii de acordare premii
- 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 finale
obţinute la practică. 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 la finalizare tuturor 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.

