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Procedură de evaluare în vederea acordării premiilor studenților din grupul țintă 

Facultatea de Studii Europene 

CALUP III 

 

1. Evaluarea studenților în vederea acordării premiilor  

În procesul de evaluare în vederea premierii sunt implicați toți experții din cadrul Facultății de 

Studii Europene, având următoarele responsabilități:  

• Expert de grup țintă – transmite studenților informații utile cu privire la procesul de premiere și 

răspunde întrebărilor acestora; se asigură că documentele înscrise de studenți sunt în conformitate 

cu solicitările proiectului; colectează IBAN-urile în vederea acordării premiilor în bani; transmite 

listele cu rezultatele evaluării către echipa de management și spre publicare informaticianului 

proiectului;  

• Experții de practică – se asigură că studenții evaluați în vederea acordării premiilor au dosarul de 

practică complet și corect; se asigură că studenții evaluați au participat la activitățile de consiliere 

psihologică și au rapoarte de evaluare ca urmare a aplicării bateriilor de teste CAS++; verifică 

eligibilitatea studenților în vederea acordării premiilor (după modelul din Anexa 1- Proces verbal 

de consemnare a eligibilității studenților în vederea premierii), acordă note studenților pe care 

i-au monitorizat pe perioada desfășurării stagiului de practică. 

• Supervizorii de practică – evaluează raportul științific al stagiului de practică în vederea acordării 

notelor; se asigură de corectitudinea dosarelor de practică și semnează procesele-verbale întocmite 

de experții de practică pentru studenții de a căror monitorizare au fost responsabili pe parcursul 

desfășurării stagiului de practică;  

• Coordonatorul de practică – supraveghează procesul de premiere, acordând note tuturor studenților 

evaluați; asigură respectarea principiilor de non-discriminare și respectarea implementării 
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prezentei proceduri; realizează un proces verbal la sfârșitul competiției în care consemnează 

informațiile importante privitoare la derularea procedurii.   

Fiecare dintre experți, cu excepția expertului grup țintă, este responsabil de acordarea unei note 

studenților evaluați. Experții de practică și supervizorii de practică acordă note studenților de a 

căror monitorizare s-au ocupat pe perioada desfășurării stagiului de practică, iar coordonatorul de 

practică acordă note tuturor studenților evaluați.  

Nota finală pentru fiecare student evaluat este dată de media ponderată după cum urmează (sau o 

altă formulare similară):  

• 30% - nota acordată de coordonatorul de practică; 

• 30% - nota acordată de supervizorul de practică care a monitorizat studentul în timpul derulării 

stagiului de practică; 

• 30% - nota acordată de expertul de practică care a monitorizat studentul în timpul derulării 

stagiului de practică;  

• 10 puncte din oficiu.  

Criteriul de departajare în cazul mediei egale îl constituie media din semestrul anterior 

desfășurării stagiului de practică. 

 

Criteriile de eligibilitate  

În vederea participării la premierea din cadrul proiectului, studenții trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele criterii:  

1. Finalizarea stagiului de practică și predarea în formă completă și corectă a dosarului de practică; 

2. Participarea la activitatea de consiliere prin aplicarea bateriilor de teste CAS++ și realizarea 

raportului de evaluare psihologică și consiliere în carieră.  
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Acordarea notelor în vederea premierii 

Pe lângă nota acordată în cadrul colocviului de practică, care va constitui 30% din nota finală, 

studenții evaluați vor trebui să redacteze un raportul științific al stagiului de practică. Acesta 

trebuie să fie bazat pe activitatea studentului din timpul stagiului de practică și să conțină punctul 

de vedere al studentului practicant asupra stagiului. 

 

 Raportul științific trebuie să aibă următorul conținut: 

a) Scurtă prezentare a partenerului de practică.  

b) Activitățile principale desfășurate în timpul derulării stagiului de practică. 

c) Identificarea manierei în care mediul profesional în care studentul și-a  desfășurat stagiul de 

practică se pliază pe specificul specializării la care este înscris. 

d) Identificarea unor posibile discrepanțe între cunoștințele teoretice și abilitățile practice necesare 

mediului de lucru real din cadrul entității partenere.  

e) Abilități și competențe dobândite și relevanța acestora  din perspectiva integrării în câmpul muncii.  

f) Bune practici în derularea stagiului de practică. 

Raportul va fi realizat în format A4, Times New Roman 12, la 1,5 rânduri. Studentul/masterandul 

trebuie să menționeze pe prima pagină a raportului, în colțul dreapta sus: numele, prenumele și 

specializarea. Se recomandă ca raportul științific să aibă între 3 și 5 pagini.  

Raportul va fi încărcat pe platforma https://platformacip.sites.euro.ubbcluj.ro/login, în secțiunea 

Noutăți, și acolo este o postare: Încarcă Raport științific al stagiului de practică. 

Nota acordată acestui raport va constitui 40% din nota finală.  

https://platformacip.sites.euro.ubbcluj.ro/login
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La cele două (colocviu și raport științific) se adaugă un interviu de susținere a raportului științific, 

care va avea o durată de apx. 10 min pentru fiecare student și care se va desfășura online, pe 

platforma CIP, pe un link transmis de expertul grup țintă odată cu publicarea prezentei proceduri. 

Interviul va consta în susținerea publică a raportului în fața comisiei formate din coordonatorul de 

practică, supervizorul de practică și expertul de practică care au asigurat monitorizarea stagiului 

de practică pentru fiecare student. Acesta va constitui 30% din nota finală.   

 

Contestații  

Studenții pot contesta rezultatul procesului de premiere în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea 

rezultatelor, prin trimiterea unui e-mail către expertul grup ținta.  

La nivelul instituției de învățământ se va constitui o comisie de contestații, numită prin decizie de 

către managerul de proiect. În termen de 24 de ore, de la expirarea termenului de depunere a 

cotnestațiilor, expertul grup țintă va transmite contestațiile primite către Comisia de soluționare a 

contestațiilor, formată dintr-un membru al echipei de management, coordonator de practică și 

expertul grup țintă. Punctajul final astfel obținut nu mai poate fi contestat de către candidaţi şi va 

fi precizat în procesele-verbale de selecţie a beneficiarilor ajutorului financiar. 

Pot fi luate în considerare doar contestațiile privind vicii de procedură.  

Rezultatul contestației se va anunța în decurs de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia, în 

scris, prin e-mail, fiecărui student contestatar. Rezultatele finale se vor afișa în maximum 24 de 

ore de la soluționarea contestațiilor. Lista finală a premiilor acordate studenţilor va fi postată pe 

site-ul proiectului și pe platforma CIP. 
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II. Premierea studenților  

Rezultatul selecției va fi transmis printr-un document întocmit de către coordonatorul de practică. 

Acesta va genera trei liste, în ordinea rezultatelor, care vor delimita trei categorii de studenți:  

• Premiul I- în valoare de 1500 RON (impozabil) 

• Premiul II- în valoare de 1200 RON (impozabil) 

• Premiul III- în valoare de 900 RON (impozabil) 

Fiecare facultate va avea alocat un număr de premii I, II, și III direct proporțional cu numărul de 

studenți asumați în calupul III. Numărul total de premii I, II și III alocat Facultății de Studii 

Europene este:  

• Premiul I- 20 locuri 

• Premiul II- 18 locuri 

• Premiul III- 26 locuri 

Listele vor fi comunicate expertului de grup țintă, care le va posta pe site-ul proiectului. 

Premiile vor fi acordate studenților prin virament bancar în contul furnizat printr-un IBAN emis 

de bancă.  

Documentele necesare a fi furnizate în vederea premierii sunt:  

1. Extras de cont IBAN pe numele studentului premiat. 

2. Copie după cartea de identitate a studentului premiat.  

3. Declarație de angajament pentru membrii GT 133253 (pusă la dispoziția studenților de 

către expert GT) 
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Propunem prezentei proceduri următoarele anexe:  

• Anexa 1 - Proces verbal de consemnare a eligibilității studenților în vederea premierii –

fiecare expert de practică va completa un astfel de proces verbal pentru studenții pe care i-a 

monitorizat 

• Anexa 2 - Grila de evaluare în vederea acordării premiilor – fiecare membru al comisiei va 

completa această grilă de evaluare. Nota finală a studentului va fi media aritmetica a notelor 

primite de la membrii comisiei + 10 puncte din oficiu.  

• Anexa 3 - Grila detaliată de evaluare a Raportului Științific 

 

Întocmit,  

Coordonator de practică 

Conf. dr. Laura Herța 
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Anexa 1- Proces verbal de consemnare a eligibilității studenților în vederea premierii din 

data de  _________ 

 

Subsemnatul, _________________, în calitate de expert de practică în cadrul proiectului POCU 

132253 - Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în 

management cultural (CIP), declar că următorii studenți au dosarul de practică complet și corect; 

au participat la activitățile de consiliere psihologică și au rapoarte ca urmare a aplicării bateriilor 

de teste CAS++, fiind, așadar, eligibili pentru a participa la premierea în cadrul programului de 

practică:  

Nr. 

crt.  

Nume și prenume 

student  

Specializarea Nivelul de 

studii 

Anul de 

studiu 

Observații 

      
      
      
      

 

Menționez că acești studenți s-au aflat sub monitorizarea mea și a supervizorului __________ pe 

parcursul desfășurării stagiului de practică, drept pentru care evaluarea lor în vederea premierii ne 

revine.  

 

Întocmit,  

Expert de practică 
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Anexa 2- Grila de evaluare în vederea acordării premiilor 

Condiții de eligibilitate 

 
DA NU 

Au dosarul de practică complet și corect 
  

Au participat la activitățile de consiliere psihologică  și li s-au realizat rapoarte de 

evaluare ca urmare a aplicării bateriilor de teste CAS++ 

  

Punctaj maxim 

acordat  

Criterii de evaluare Punctaj 

obținut 

30 Nota primită pe dosarul de practică, în cadrul colocviului de 

practică 

 

40 Nota privind  Raportul științific al stagiului de practică 

conform cerințelor prezentei proceduri (Anexa 3) 

 

30 Interviul/ susținerea publică a raportului în fața comisiei 

conform cerințelor prezentei proceduri (Anexa 3) 

 

Criterii de 

departajare  

Media din semestrul anterior desfășurării stagiului de 

practică 

 

 

Întocmit,  
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Anexa 3- Grila detaliată de evaluare a Raportului Științific și a Interviului 

 

Nr. crt. Criteriu de evaluare Punctaj maxim 

Conținutul Raportului științific al stagiului de practică 40 puncte 

  Circumscrierea conținutului Raportului științific al stagiului de practică în 

tematica practicii studentului  

5 puncte 

  Structura Raportului. Stilul științific al lucrării. Respectarea regulilor 

gramaticale și de ortografie. Rigoarea tehnoredactării (diacritice, formatare 

document, aşezare în pagină etc.); 

5 puncte 

  Conținutul Raportului științific – respectarea indicațiilor din textul prezentei 

proceduri de evaluare (punctele a – f)  

25 puncte 

  Consistența informațiilor. Pertinența și relevanța concluziilor  5 puncte 

Interviul/ Susținerea Raportului științific al stagiului de practică  30 puncte 

  Convergența dintre conținutul Raportului științific și ideile prezentate pentru 

susținerea acestuia  

10 puncte 

  Prezentarea convingătoare a ideilor și argumentelor 5 puncte 

  Capacitatea de prelucrare de informații și de sinteză 5 puncte 

  Coerență și logică în exprimare 5 puncte 

  Siguranță în formularea de răspunsuri la întrebări  5 puncte 

Total 70 puncte 
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