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Capitolul 4. ANALIZA IMPACTULUI ”PRAXIS” ASUPRA 
PERCEPȚIEI STUDENȚILOR ”FACULTĂȚII DE ECONOMIE 

ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR” CRAIOVA ȘI A 
ANGAJATORILOR 

 
 

4.1. Studiu privind gradul de satisfacţie al studenţilor în 
stagiul de practică 

 
 
Studiul a fost efectuat pe baza „Chestionarelor de evaluare a gradului de 

satisfacţie a studenţilor”, din programul PRAXIS, iunie 2011. Numărul total al 
studenţilor cuprinşi în program a fost de 446, iar numărul chestionarelor a fost 
de 441. 

 
Întrebarea 1 

Ce părere aveţi despre modul de organizare şi dotare 
corespunzătoare a centrului de practică din perspectiva procesului de 
instruire practică? 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.1, pe baza datelor din Anexa 4.1.1. 
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Figura 1.1. Distribuţia studenţilor în funcţie de părerea despre modul de 
organizare şi dotare a centrului de practică din perspectiva procesului de 

instruire practică 
 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bun” (84,81%), urmată de varianta „Bun” (14,06%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (1,13%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din 
perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 
Întrebarea 2 

Cum aţi aprecia colaborarea cu specialiştii din centrul de practică? 
Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 

prezentată în figura 1.2, pe baza datelor din Anexa 4.1.2. 
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Figura 1.2. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind 

colaborarea cu specialiştii din centrul de practică 
 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bun” (89,34%), urmată de varianta „Bun” (9,30%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (0,91%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din 
perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 
Întrebarea 3 

Cum aţi aprecia conţinutul informaţiilor puse la dispoziţie pentru 
realizarea obiectivelor practicii? 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.3, pe baza datelor din Anexa 4.1.3. 
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Figura 1.3. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind 

conţinutul informaţiilor puse la dispoziţie pentru realizarea obiectivelor 
practicii 

 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bun” (82,09%), urmată de varianta „Bun” (14,74%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (2,49%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din 
perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 
Întrebarea 4 

Cum aţi aprecia alocarea timpului pentru diferitele teme practice 
abordate? 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.4, pe baza datelor din Anexa 4.1.4.  
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Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bun” (70,52%), urmată de varianta „Bun” (26,30%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (2,49%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” avem 
0,23%. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din perspectiva condiţiilor 
de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, dar avem 
şi un student nemulţumit la centrul ”SC Profesional Consulting SRL”. 

 

 
Figura 1.4. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind alocarea 

timpului pentru diferitele teme practice abordate 
 

Întrebarea 5 

Ce părere aveţi despre materialele informative care v-au fost puse la 
dispoziţie? 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.5, pe baza datelor din Anexa 4.1.5. 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bun” (83,90%), urmată de varianta „Bun” (12,47%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (2,27%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” avem 
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0,91%. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din perspectiva condiţiilor 
de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, dar avem 
şi 2 studenţi nemulțumiți la centrul ”Consiliul Judeţean Dolj” şi 2 studenţi la 
”D.G.F.P Dolj”. 

 

 
Figura 1.5. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind 

materialele informative care au fost puse la dispoziţie 
 

Întrebarea 6 

Cât de importante, adecvate, oportune şi explicite vi s-au părut 
exemplele practice prezentate? 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.6, pe baza datelor din Anexa 4.1.6. 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bun” (84,58%), urmată de varianta „Bun” (12,47%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (1,81%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” avem 
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0,23%. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din perspectiva condiţiilor 
de desfăşurare a practicii. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din 
perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 

 
Figura 1.6. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind 

importanţa exemplelor practice prezentate 
 

Întrebarea 7a 

Cum apreciaţi relaţia student-tutore? Stilul de lucru  
Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 

prezentată în figura 1.7, pe baza datelor din Anexa 4.1.7. 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bun” (89,12%), urmată de varianta „Bun” (9,30%), în timp ce pentru 
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„Nesatisfăcător” şi Satisfăcător” nu avem nicio opţiune. Această distribuţie 
reflectă o situaţie pozitivă, din perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 

 
Figura 1.7. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind relaţia 

student-tutore (Stilul de lucru) 
 

Întrebarea 7b 

Cum apreciaţi relaţia student-tutore? Modul de prezentare al 
exemplelor 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.8, pe baza datelor din Anexa 4.1.8. 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bun” (87,53%), urmată de varianta „Bun” (10,88%). În timp ce pentru 
„Nesatisfăcător” şi „Satisfăcător” nu avem nicio opţiune. Această distribuţie 
reflectă o situaţie pozitivă, din perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 
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Figura 1.8. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind relaţia 

student-tutore (Modul de prezentare al exemplelor) 
 

Întrebarea 7c 

Cum apreciaţi relaţia student-tutore? Abilităţile de comunicare şi de 
feedback 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.9, pe baza datelor din Anexa 4.1.9. 
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Figura 1.9. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind relaţia 

student-tutore (Abilităţile de comunicare şi de feedback) 
 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bun” (86,62%), urmată de varianta „Bun” (10,66%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (1,13%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din 
perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 
Întrebarea 7d 

Cum apreciaţi relaţia student-tutore? Cunoaşterea subiectului 
Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 

prezentată în figura 1.10, pe baza datelor din Anexa 4.1.10. 
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Figura 1.10. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind relaţia 

student-tutore (Cunoaşterea subiectului) 
 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bun” (87,30%), urmată de varianta „Bun” (10,43%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (0,68%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din 
perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 
Întrebarea 7e 

Cum apreciaţi relaţia student-tutore? Apreciere generală 
Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 

prezentată în figura 1.11, pe baza datelor din Anexa 4.1.11. 
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Figura 1.11. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind relaţia 

student-tutore (Apreciere generală) 
 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bun” (88,89%), urmată de varianta „Bun” (8,39%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (0,68%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din 
perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 
Întrebarea 8a 

Cum apreciaţi relaţia student-coordonator de practică? Sprijinul în 
atingerea obiectivelor 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.12, pe baza datelor din Anexa 4.1.12. 
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Figura 1.12. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind relaţia 

student-coordonator de practică (Sprijinul în atingerea obiectivelor) 
 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bun” (87,98%), urmată de varianta „Bun” (9,30%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (0,91%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din 
perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 
Întrebarea 8b 

Cum apreciaţi relaţia student-coordonator de practică? Modul de 
implicare în stagiul de practică 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.13, pe baza datelor din Anexa 4.1.13. 



   

 

 
 

Universitatea din Craiova 

Investeşte în  oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
 

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă” 
Titlul proiectului:  „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” 
Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 
Beneficiar: Universitatea din Craiova 
Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia) 

124 

 
Figura 1.13. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind relaţia 

student-coordonator de practică (Modul de implicare în stagiul de practică) 
 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bun” (87,07%), urmată de varianta „Bun” (10,43%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (1,13%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din 
perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 
Întrebarea 8c 

Cum apreciaţi relaţia student-coordonator de practică? Abilităţile de 
comunicare şi de feedback 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.14, pe baza datelor din Anexa 4.1.14. 
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Figura 1.14. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind relaţia 
student-coordonator de practică (Abilităţile de comunicare şi de feedback) 

 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bun” (86,17%), urmată de varianta „Bun” (10,20%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (1,36%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” apare 
varianta 0,45%. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din perspectiva 
condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 
Întrebarea 8d 

Cum apreciaţi relaţia student-coordonator de practică? Relaţia cu 
tutorele 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.15, pe baza datelor din Anexa 4.1.15. 
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Figura 1.15. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind relaţia 

student-coordonator de practică (Relaţia cu tutorele) 
 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bun” (90,70%), urmată de varianta „Bun” (6,35%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (0,91%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din 
perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 
Întrebarea 8e 

Cum apreciaţi relaţia student-coordonator de practică? Apreciere 
generală 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.16, pe baza datelor din Anexa 4.1.16. 
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Figura 1.16. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind relaţia 

student-coordonator de practică (Apreciere generală) 
 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bun” (90,02%), urmată de varianta „Bun” (7,03%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (1,13%), în timp ce pentru „Nesatisfăcător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din 
perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, neavând 
studenţi nemulţumiţi. 

 
Întrebarea 9 

Consideraţi că stagiul de practică a contribuit la pregătirea 
dumneavoastră profesională şi la acomodarea cu mediul viitoarei activităţi 
practice facilitând, în acelaşi timp, accesul pe piaţa muncii? 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.17, pe baza datelor din Anexa 4.1.17. 
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Figura 1.17. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind 

pregătirea profesională şi acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice 
 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

mult” (62,36%), urmată de varianta „Mult” (29,48%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Semnificativ” (7,71%), în timp ce pentru „Deloc” avem 0,23%. 
Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din perspectiva condiţiilor de 
desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, având, 
însă, şi un student nemulţumit la centrul „SC Profesional Consulting SRL”. 

 
Întrebarea 10 

Recomandaţi centrul de practică la care v-aţi desfăşurat stagiul de 
practică şi altor studenţi care în viitor vor căuta un centru de practică? 

Distribuţia studenţilor, în funcţie de răspunsul la această întrebare, este 
prezentată în figura 1.18, pe baza datelor din Anexa 4.1.18. 
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Figura 1.18. Distribuţia studenţilor în funcţie de aprecierea privind 

recomandarea centrului de practică 
 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Cu 

siguranţă” (79,82%), urmată de varianta „Da” (19,50%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Nu” (0,45%). Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă, din 
perspectiva condiţiilor de desfăşurare a practicii.  

Situaţia pe centre de practică este asemănătoare cu cea generală, dar sunt 
doi studenţi ce nu recomandă efectuarea stagiului de practică la „Consiliul 
Judeţean Dolj” şi „SC Electroputere SA”. 
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4.2. Studiu privind evaluarea pe parcurs şi evaluarea finală din 
stagiul de practică 

 
 
Studiul a fost efectuat pe baza „Fişelor de evaluare pe parcursul stagiului 

de practică”, precum şi a „Fişelor de evaluare finală a stagiului de practică”, din 
programul PRAXIS, iunie 2011. Numărul total al studenţilor cuprinşi în 
program a fost de 438, pentru 10 dintre ei neavând completate fişele de evaluare 
pe parcurs. 

 
Nota obţinută la practică 

Distribuţia studenţilor în funcţie de nota obţinută la evaluarea finală este 
prezentată în figura 2.1, pe baza datelor din Anexa 4.2.1.  

 

 
Figura 2.1. Distribuţia studenţilor în funcţie de nota obţinută la evaluarea 

finală 
 
Numărul cel mai mare de studenţi îl regăsim pentru nota 10 (301 de 

studenţi), urmat de nota 9 (99 de studenţi). Media notelor realizate de studenţi în 
practică a fost de 9,58, relevând o situație foarte bună. 



   

 

 
 

Universitatea din Craiova 

Investeşte în  oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
 

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă” 
Titlul proiectului:  „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” 
Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 
Beneficiar: Universitatea din Craiova 
Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia) 

131 

Distribuţia studenţilor în funcţie de notă şi centrul de practică este redată 
în Anexa 4.2.1. 

 

I. Modul în care studentul se prezintă la locul de practică 

1.1. Aspect şi ţinută corespunzătoare 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Aspect şi ţinută corespunzătoare” 
este prezentată în figura 2.2, pe baza datelor din Anexa 4.2.2. 

 

  
Figura 2.2. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Aspect şi ţinută 

corespunzătoare” 
 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bine” (89,50%), urmată de varianta „Bine” (7,31%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (0,91%), în timp ce pentru „Necorespunzător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Aspect şi ţinută corespunzătoare” şi 
centrul de practică este redată în Anexa 4.2.2. În cea mai mare parte, situaţia pe 
centre este similară celei pe total, remarcând, totuşi, faptul că la centrul de 
practică „S.C. Professional Consulting S.R.L”, apar şi 3 opţiuni pentru varianta 
„Satisfăcător”. 
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1.2. Respectarea programului de practică 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Respectarea programului de practică” 
este prezentată în figura 2.3, pe baza datelor din Anexa 4.2.3. 

 

  
Figura 2.3. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Respectarea programului 

de practică” 
 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bine” (88,58%), urmată de varianta „Bine” (7,99%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (1,14%), în timp ce pentru „Necorespunzător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Respectarea programului de 
practică” şi centrul de practică este redată în Anexa 4.2.3. În cea mai mare parte, 
situaţia pe centre este similară celei pe total, remarcând, totuşi, faptul că la 
centrul de practică „S.C. Professional Consulting S.R.L”, apar şi 3 opţiuni 
pentru varianta „Satisfăcător”. 
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II. Comportament  

2.1. Disciplină, respect 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Disciplină, respect” este prezentată în 
figura 2.4, pe baza datelor din Anexa 4.2.4. 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bine” (87,67%), urmată de varianta „Bine” (8,22%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (1,83%), în timp ce pentru „Necorespunzător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Disciplină, respect” şi centrul de 
practică este redată în Anexa 4.2.4. În cea mai mare parte, situaţia pe centre este 
similară celei pe total, remarcând faptul că la centrul de practică „S.C. 
Professional Consulting S.R.L”, apar şi 6 opţiuni pentru varianta „Satisfăcător”. 

 

 
Figura 2.4. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Disciplină, respect” 

 
2.2. Cunoaşterea cerinţelor şi a obiectivelor practice 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Cunoaşterea cerinţelor şi a 
obiectivelor practice” este prezentată în figura 2.5, pe baza datelor din Anexa 
4.2.5. 
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Figura 2.5. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Cunoaşterea cerinţelor şi a 

obiectivelor practice” 
 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bine” (72,83%), urmată de varianta „Bine” (22,15%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (2,74%), în timp ce pentru „Necorespunzător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Cunoaşterea cerinţelor şi a 
obiectivelor practice” şi centrul de practică este redată în Anexa 4.2.5. În cea 
mai mare parte, situaţia pe centre este similară celei pe total, remarcând, totuşi, 
faptul că la centrul de practică „S.C. Professional Consulting S.R.L”, apar şi 6 
opţiuni pentru varianta „Satisfăcător”. 

 
2.3. Interes pentru dobândirea de cunoștinţe 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Interes pentru dobândirea de 
cunoștințe” este prezentată în figura 2.6, pe baza datelor din Anexa 4.2.6. 
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Figura 2.6. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Interes pentru dobândirea 

de cunoștințe” 
 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bine” (76,87%), urmată de varianta „Bine” (20,56%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (2,57%), în timp ce pentru „Necorespunzător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Interes pentru dobândirea de 
cunoștințe” şi centrul de practică este redată în Anexa 4.2.6. În cea mai mare 
parte, situaţia pe centre este similară celei pe total, remarcând, totuşi, faptul că la 
centrul de practică „S.C. Professional Consulting S.R.L”, apar şi 4 opţiuni 
pentru varianta „Satisfăcător”. 
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III. Cunoștințe 
3.1. Cunoştinţe despre mediul de afaceri şi organizaţii 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Cunoştinţe despre mediul de afaceri 
şi organizaţii” este prezentată în figura 2.7, pe baza datelor din Anexa 4.2.7. 

 

 
Figura 2.7. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Cunoştinţe despre mediul 

de afaceri şi organizaţii” 
 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bine” (53,42%), urmată de varianta „Bine” (40,64%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (3,42%), în timp ce pentru „Necorespunzător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Cunoştinţe despre mediul de afaceri 
şi organizaţii” şi centrul de practică este redată în Anexa 4.2.7. În cea mai mare 
parte, situaţia pe centre este similară celei pe total, remarcând, totuşi, faptul că la 
centrul de practică S.C. ILEX COM S.R.L, , apar şi 5 opţiuni pentru varianta 
„Satisfăcător”, la centrul „S.C. Professional Consulting S.R.L” 4 opţiuni 
„Satisfăcător”, iar la S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L 3 opţiuni 
„Satisfăcător”. 
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3.2. Cunoştinţe despre organizaţia în care îşi desfășoară stagiul de 
practică 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Cunoştinţe despre organizaţia în care 
îşi desfășoară stagiul de practică” este prezentată în figura 2.8, pe baza datelor 
din Anexa 4.2.8. 

 
Figura 2.8. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Cunoştinţe despre 

organizaţia în care îşi desfășoară stagiul de practică” 
 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bine” (64,38%), urmată de varianta „Bine” (30,82%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (2,51%), în timp ce pentru „Necorespunzător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Cunoştinţe despre organizaţia în care 
îşi desfășoară stagiul de practică” şi centrul de practică este redată în Anexa 
4.2.8. În cea mai mare parte, situaţia pe centre este similară celei pe total, 
remarcând, totuşi, faptul că la centrul de practică „S.C. Professional Consulting 
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S.R.L”, apar şi 4 opţiuni pentru varianta „Satisfăcător”, iar la S.C. TOUR 
IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L 3 opţiuni „Satisfăcător”. 

 

IV. Comunicare 

4.1. Comunicarea cu tutorele şi reprezentantul centrului de practică  

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Comunicarea cu tutorele şi 
reprezentantul centrului de practică” este prezentată în figura 2.9, pe baza 
datelor din Anexa 4.2.9. 

 
Figura 2.9. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Comunicarea cu tutorele şi 

reprezentantul centrului de practică” 
 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bine” (87,76%), urmată de varianta „Bine” (9,59%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (1,37%), în timp ce pentru „Necorespunzător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Comunicarea cu tutorele şi 
reprezentantul centrului de practică” şi centrul de practică este redată în Anexa 
4.2.9. În cea mai mare parte, situaţia pe centre este similară celei pe total, 
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remarcând, totuşi, faptul că la centrul de practică „S.C. Professional Consulting 
S.R.L”, apar şi 4 opţiuni pentru varianta „Satisfăcător”. 

 
4.2. Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Integrarea în colectiv şi capacitatea 
de a lucra în echipă” este prezentată în figura 2.10, pe baza datelor din Anexa 
4.2.10. 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bine” (81,74%), urmată de varianta „Bine” (15,07%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (0,91%), în timp ce pentru „Necorespunzător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Integrarea în colectiv şi capacitatea 
de a lucra în echipă” şi centrul de practică este redată în Anexa 4.2.10. În cea 
mai mare parte, situaţia pe centre este similară celei pe total, remarcând, totuşi, 
faptul că la centrul de practică „S.C. Professional Consulting S.R.L”, apar şi 3 
opţiuni pentru varianta „Satisfăcător”. 

 
 Figura 2.10. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Integrarea în colectiv şi 

capacitatea de a lucra în echipă” 
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4.3. Promptitudinea în a răspunde la solicitări sau la activităţile 
practice programate 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Integrarea în colectiv şi capacitatea 
de a lucra în echipă” este prezentată în figura 2.11, pe baza datelor din Anexa 
4.2.11. 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bine” (83,56%), urmată de varianta „Bine” (11,87%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (1,83%), în timp ce pentru „Necorespunzător” nu 
avem nicio opţiune. Această distribuţie reflectă o situaţie pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Promptitudinea în a răspunde la 
solicitări sau la activităţile practice programate” şi centrul de practică este redată 
în Anexa 4.2.11. În cea mai mare parte, situaţia pe centre este similară celei pe 
total, remarcând, totuşi, faptul că la centrul de practică „S.C. Professional 
Consulting S.R.L”, apar şi 6 opţiuni pentru varianta „Satisfăcător”, în timp ce la 
centrul S.C. ELPRECO S.A., avem şi 1 opţiune „Necorespunzător”. 

 

 
 Figura 2.11. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Promptitudinea în a 

răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate” 
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V. Implicare 

5.1. Realizează întocmai lucrările şi/sau sarcinile încredinţate de tutore 
şi coordonatorul de practică în scopul atingerii obiectivelor specifice 
practicii 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Integrarea în colectiv şi capacitatea 
de a lucra în echipă” este prezentată în figura 2.12, pe baza datelor din Anexa 
4.2.12. 

Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 
bine” (76,48%), urmată de varianta „Bine” (20,32%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (0,68%). Această distribuţie reflectă o situaţie 
pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Realizează întocmai lucrările şi/sau 
sarcinile încredinţate de tutore şi coordonatorul de practică în scopul atingerii 
obiectivelor specifice practicii” şi centrul de practică este redată în Anexa 
4.2.12. În cea mai mare parte, situaţia pe centre este similară celei pe total, 
remarcând, totuşi, faptul că la centrul de practică S.C. ELPRECO S.A. avem şi 1 
opţiune „Necorespunzător”. 

 
 

 
 Figura 2.12. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Realizează întocmai 

lucrările şi/sau sarcinile încredinţate de tutore şi coordonatorul de practică 
în scopul atingerii obiectivelor specifice practicii” 
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5.2. Nivelul de acumulare a cunoștinţelor practice conform programei 
analitice de practică 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Nivelul de acumulare a cunoștințelor 
practice conform programei analitice de practică” este prezentată în figura 2.13, 
pe baza datelor din Anexa 4.2.13. 

 
 Figura 2.13. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Nivelul de acumulare a 

cunoștințelor practice conform programei analitice de practică” 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bine” (74,20%), urmată de varianta „Bine” (21,69%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (1,37%). Această distribuţie reflectă o situaţie 
pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Nivelul de acumulare a cunoștințelor 
practice conform programei analitice de practică” şi centrul de practică este 
redată în Anexa 4.2.13. În cea mai mare parte, situaţia pe centre este similară 
celei pe total, remarcând, totuşi, faptul că la centrul de practică S.C. ELPRECO 
S.A. avem şi 1 opţiune „Necorespunzător”. 
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Calificativ final 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Calificativ final” este prezentată în 
figura 2.14, pe baza datelor din Anexa 4.2.14. 

 

 
 Figura 2.14. Distribuţia studenţilor în funcţie de „Calificativ final” 

 
Ponderea cea mai mare a studenţilor o regăsim pentru varianta „Foarte 

bine” (82,88%), urmată de varianta „Bine” (13,01%). Cu pondere foarte mică 
apare varianta „Satisfăcător” (0,46%). Această distribuţie reflectă o situaţie 
pozitivă. 

Distribuţia studenţilor în funcţie de „Calificativ final” şi centrul de 
practică este redată în Anexa 4.2.14.  
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