
 

 
 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziția de la școală la viață activă” 
Titlul proiectului: „Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră!” 
Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/141118 
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara 

        
Regulamentul concursului cu premii organizat în cadrul proiectului 

“Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră” 
 

Art. 1 Eligibilitatea participantilor 
Concursul este deschis participării tuturor studenților înscriși în grupul țintă al proiectului, care 

au desfășurat și finalizat stagiul de practică în cadrul proiectului în anul universitar 2013-2014 sau în 
anul universitar 2014-2015 și care au promovat disciplina Stagiu de practică.  

 
Art. 2 Organizatorul concursului 
Organizatorul concursului este Universitatea de Vest din Timișoara  
 
Art. 3 Vizibilitatea informațiilor privind concursul 

Regulamentul concursului, calendarul acestuia și alte informații utile pentru participanți  vor fi 
accesibile la http://www.carierait.uvt.ro/ 
 
Art. 4 Calendarul concursului 

Inscrierea la concurs: până în 15.09.2015 
Evaluarea candidaților:  15.09-25.09.2015 
Premierea: în cadrul conferinței finale a proiectului – 26.10.2015 
 

Art. 5 Documente pentru înscrierea la concurs 
a) Cerere de înscriere în concursul cu premii 
b) Dosarul de practică conținând raportul de practică, jurnalul de practică și raportul de 

evaluare al   tutorelui. 
 

Art. 6 Criterii de evaluare și modul de selecție  
 
Pentru fiecare dosar de practică va fi acordat un punctaj (1-100) de către fiecare membru al comisiei de 
evaluare conform grilei: 
 
Criteriu Punctaj maxim Punctaj acordat 
Evaluarea tutorelui de la companie 40  
Evaluarea raportului de practică de către cadrul didactic 
supervizor 

50  

Angajabilitate  10  
Total 100  
 
După evaluarea tuturor dosarelor de practică, rezultatele se ierarhizează și se acordă premii pentru 
primii 25% (în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute) dintre studenții înscriși la concurs. In 
cazul în care pentru ultima poziție eligibilă pentru premiere  sunt mai mulți studenți cu același punctaj 
se va folosi drept criteriu de departajare media corespunzătoare ultimului an universitar. 

 
Art. 7 Comisia de evaluare 
 
Comisia de evaluare este constituită din  experții grup țintă ai proiectului. 


