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EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 

 
1. Evaluarea experienţei dobândite în urma desfăşurării stagiului din punct de vedere: 

a) Apreciaţi relaţiile cu personalul firmei, cu tutorele de practică, cu conducerea instituţiei 
 

 

 
 

b) Apreciaţi modul în care consideraţi că au fost utile în dezvoltarea dvs profesională activităţile, sarcinile 

tehnice, administrative încredinţate 

 

 

 

 

c) Apreciaţi măsura în care aţi învăţat lucruri noi faţă de cunoştinţele dobândite la cursuri şi seminarii 
 

 

 
 

2. Propuneri de îmbunătăţire a derulării stagiilor de practică 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Semnătură practicant, 
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FIŞA DE OBSERVARE- EVALUARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ 
 
Numele şi prenumele cursantului: ................................................................................................... 

Numele şi prenumele tutorelui de practică:.................................................................................... 

Organizaţia – partener de practică: ............................................................................................ 

Numele şi prenumele cadrului didactic supervizor: ................................................................. 

Numărul de ore efectuate:................................................................................................. 

Criteriul Conţinutul criteriului 5 4 3 2 1 

1. Dorința de a învăța / de a se perfecționa 
Măsura în care stagiarul a dobândit compentențele 

specifice specializării 

     

2. Modul de relaţionare a stagiarului în 

organizaţie 

Măsura în care stagiarul a stabilit relaţii pozitive cu 

persoanele cu care a lucrat 

     

3.Punctualitate 
Măsura în care stagiarul a respectat programul de 

practică agreat 

     

4. Disciplină 
Măsura în care stagiarul a respectat indicaţiile 

tutorelui, a fost disciplinat 

     

5. Implicare 
Măsura în care stagiarul a dovedit interes, 

entuziasm şi dinamism pe tot parcursul stagiului 

     

6.Calitatea muncii şi responsabilitatea în 

rezolvarea sarcinilor 

Măsura în care stagiarul a efectuat, fără erori, 

activităţile atribuite pe parcursul stagiului, a dovedit 

responsabilitate în rezolvarea sarcinilor 

     

7.Comportament general, respectarea 

regulamentului de ordine interioară 

Măsura în care stagiarul a avut o ţinută corectă şi a 

manifestat un comportament adecvat, a respectat 

Regulamentul de ordine interioară 

     

Notă: Bifaţi casuta corespunzatoare evaluarii, unde 5 – foarte bine ..............1 – insuficient 
 

Alte aprecieri in legătura cu practicantul. (vă rugăm să ne precizaţi,dacă este cazul, punctele tari si punctele 

slabe –de imbunatatit - ale practicantului). 

 

 

Calificativ final acordat(vă rugăm să acordați o notă de la 1 la 10):    
 
 

Data: ................ Semnătură și ștampilă reprezentant partener practică 
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FIŞĂ DE MONITORIZARE A STAGIILOR DE PRACTICA 

LA AGENȚI ECONOMICI 

Numele şi prenumele practicantului: ................................................................ 
Numele şi prenumele tutorelui de practică 

Organizaţia – partener de practică: ..................................................................................... 

Numele şi prenumele cadrului didactic supervizor:............................................................ 

Intervalul de timp pentru care se face evaluarea: ............................................................... 

Constatări: 
 

1. Verificarea existenței şi completarea fişei de monitorizare a elevilor de catre 

tutorele de practica/ profesorul de instruire practică 

DA NU 

2. Verificarea proiectarii unui cadru de învățare/formare adecvată la locul de 

munca în care elevii își desfăşoară stagiile de pregătire practică , conform 

nevoilor de învățare 

DA NU 

3. Respectarea graficului orar de monitorizare a prezenței elevilor DA NU 

4. Verificarea elaborării unui plan de instruire adecvat de către tutorele de 

practică desemnat de agentul economic în colaborare cu profesorul de instruire 

practică desemnat de unitatea școlară 

DA NU 

5. Verificarea stadiului de implementare a unei instruirii practice eficiente în 

cadrul companiei, respectând adaptareanevoilor de învățare ale elevilor cu 

principalele sarcini legate de locul de muncă 

DA NU 

6. Verificarea completării caietului de practică de catre elevi, cusprijinul 

tutorelui de practică 

DA NU 

 
Observații/ Concluzii/Recomandări 
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CHESTIONAR PRIVIND IMPLICAREA ELEVILOR ÎN STAGIUL DE PRACTICA 
 

 

Nume: 

Prenume: 

Data: 

Instituţia: 

 

1. În ce măsură sunteţi satisfăcut de sarcinile pe care le aveţi de îndeplinit pe parcursul 

stagiului de instruire în companie? 

Total În mare măsură În oarecare măsură Deloc 

 

2. Ştiţi cu precizie sarcinile ce trebuie să le îndepliniţi în timpul instruirii practice? 

Total În mare măsură În oarecare măsură Deloc 

3. Consideraţi că sunteţi suficient de calificat pentru a îndeplini sarcinile primite? 

 
Total În mare măsură În oarecare măsură Deloc 

 

4. Consideraţi activitatea potrivită pentru formarea abiităţilor practice prin muncă? 
 
 

Total În mare măsură În oarecare măsură Deloc 

 

5. Credeţi că activităţile de instruire practică pot fi îmbunătăţite? 

Total În mare măsură În oarecare măsură Deloc 

 

6. Referitor la tutorele repartizat de conducerea companiei: 

 
 Niciodată Rar Uneori Adesea Întotdeauna 

El/ea mă respectă      

El/ea mă înţelege      

El/ea e receptiv la ideile mele      

El/ea mă încurajează      

El/ea îmi oferă feedback      

El/ea are încredere în mine      

El/ea mă stimulează      



Document realizat în cadrul proiectului ” Invatamant dual de calitate pentru elevi cu 

dizabilitati”,nr. de identificare:2019-EY-PCVET-0007 cu finanțare prin granturi SEE prin Programul de 

Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (2014-2021) 
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7. Referitor la angajaţii companiei unde se desfăşoară stagiul de instruire 

practică: 

 
 Niciodată Rar Uneori Adesea Întotdeauna 

Ei mă respectă      

Ei mă înţeleg      

Ei sunt receptivi la ideile 
mele 

     

Ei mă încurajează      

Ei îmi oferă feedback      

Ei au încredere în mine      

Ei mă stimulează      

Ei mă respectă      

 

8. În ce fel credeţi că participarea la acest stagiu de Instruire Bazată pe muncă vă este util în 

carieră în viitorr? 

 
Total În mare măsură În oarecare măsură Deloc 

 


