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RAPORT
cu privire la întâlnirea dintre studenţii din grupul ţintă şi studenţi ai universităţii care au
participat deja la stagii de practică la agenţi economici din ţară şi din străinătate, stagii
derulate în cadrul unor proiecte anterioare ale universităţii.
În data de 03.07.2012 s-a desfăşurat la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, instituţie beneficiară a proiectului “Stagiile de pregătire practică la agenţii economici –
o poartă de acces pe piaţa muncii” POSDRU/109/2.1/G/81578 întâlnirea dintre studenţii
din grupul ţintă şi studenţi ai universităţii care au participat deja la stagii de practică la
agenţi economici din ţară şi din străinătate, stagii derulate în cadrul unor proiecte
anterioare ale universităţii. Se realizează astfel un schimb de bune practici între studenţii
implicaţi în proiectele derulate de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
La întâlnire au participat:
- studenţii din grupul ţintă
- studenţi care au efectuat stagii de practică în cadrul proiectelor derulate anterior;
- membri ai echipei de implementare;
- supervizori ai stagiilor de practică.
În timpul discuţiilor au fost făcute următoarele precizări:
• Studentul Bustan Bogdan (specializarea Electronică Aplicată) a ţinut să precizeze
că este unul dintre cei mai mulţumit dintre studenţi cu privire la modul de
desfăşurare a stagiului de practică. Domeniul pe care au lucrat a fost specific
specializării pe care o urmează. Firma în care s-a desfăşurat stagiul de practică i-a
propus o colaborare. Studentul a exprimat dorinţa ca acest stagiu de practică să fi
durat o perioada de timp mai lungă.
• Studenta Coroiu Adriana (specializarea Programare Avansată şi Baze de Date) a
avut numai cuvinte de laudă pentru tutorele de practică, care a fost foarte răbdător
cu studenţii, le-a explicat noţiunile teoretice legate de soft-ul utilizat. În timpul
practicii au creat o aplicaţie pentru smartphone. S-a lucrat în echipă, a fost o muncă
intensă, o bună cooperare, colaborare în cadrul echipei. Studenta a apreciat că e
nevoie de o perioadă de practică mai lungă şi că între practica desfăşurată în timpul
studiilor universitare de licenţă şi cea desfăşurată acum sunt diferenţe foarte mari.
• Studentul Petruse Raul (specializarea Electronică Aplicată, anul IV) a făcut stagiul
de practică într-un proiect anterior la firma ECOVOLT, domeniul de interes fiind
energiile alternative. A fost un bun prilej pentru a cunoaşte mai bine acest domeniu
şi un punct de pornire în realizarea lucrării de licenţă.
• Studentul Kela Paul (specializarea Electronică Aplicată, anul IV) şi-a desfăşurat
practica prin proiecte anterioare. În primul an de studiu a fost la Siemens Sibiu,
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practica într-o companie multinaţională considerând-o foarte benefică. La finalul
stagiului de practică evaluarea s-a făcut de către o comisie de ingineri. În al doilea
an de studiu a fost la firma Licomp din Alba Iulia. Diferenţele între companiile
multinaţionale şi cele locale sunt foarte mari, însa a întâlnit un mediu de lucru
plăcut, iar cunoştinţele de informatică acumulate i-au fost benefice.
• Studentul Popescu Daniel (specializarea Electronică Aplicată, anul IV) a făcut
stagiul de practică în cadrul unui proiect anterior la Universitatea Tehnică din Cluj
Napoca în cadrul unui laborator specific specializării. A fost nemulţumit de perioada
prea scurtă alocată stagiului de practică.
Participanţilor li s-au distribuit 40 fluturaşi cu informaţii privind proiectul.

Întocmit,
Pârvu Simona
Secretar proiect
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