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EXTRAS DIN  
 

Procedura privind premierea a 200 de membri ai grupului-țintă cu cele mai 
bune rezultate obținute prin participarea la programe de învățare  

prin experiență practică (stagii de practică) – activitatea a 3.7. 

 

 

în conformitate cu Metodologia și Planul de lucru al proiectului „Educație și competențe prin 

stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică”,  

Nr. de identificare: POCU/626/6/13/132662 

 

 
CAPITOLUL 3. Criteriile pe baza cărora vor fi desemnați cei 100 de 

studenți/ciclu universitar (200 ÎN TOTAL) din grupul-țintă pentru a beneficia de 

un premiu în valoare de 1.500 lei / student 

 

1. Criterii generale: 

 Studentul trebuie să fie înmatriculat în anul universitar de studiu (2020-2021, 

respectiv 2021-2022 pentru ciclul II de practică), corespunzător fiecărei specializări; 

 Studentul trebuie să fie membru al grupului-țintă al proiectului. 

 

2. Criterii de performanţă pentru selectarea celor 100 de studenți/ciclu universitar 

(200 ÎN TOTAL) din grupul-țintă pentru a beneficia de un premiu în valoare de 1.500 

lei/ student: Notele/punctajul acordat - maximum 100 puncte/ciclu de practică, adică 
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maximum 50 puncte/activitate semestrială. Punctajul final se obține prin adunarea celor 

două punctaje semestriale rezultate în urma evaluării individuale. 

 Punctajul semestrial are o valoare de maximum 50 de puncte, care se acordă după 

cum urmează: 

o Prezenţa si participarea activă la orele de practică în cadrul centrelor de 

practică și cu tutorii, pe parcursul desfășurării stagiilor de practică – 

maximum 10 puncte; 

o Calitatea referatului de practică, evaluată de tutore - maximum 20 de 

puncte; 

o Calitatea susținerii (prezentarea orală) a referatului de practică, 

evaluată de tutore  - maximum 20 de puncte. 

 

3. În evaluarea activității de practică și în premierea studenților, vor fi avute în 

vedere următoarele aspecte: 

1. Evaluarea și premierea studentului au în vedere criteriile de eligibilitate și criteriile 

de performanță mai sus expuse. 

2. Evaluarea dosarelor de practică se centralizează la nivel de grupă de studenți 

pentru fiecare tutore (iar nu la nivel general de specialități sau de grup-țintă), 

pentru a putea genera o evaluare obiectivă și echidistantă sub coordonarea aceleiași 

persoane (tutorele) pentru toți studenții din aceeași grupă. Fiecare tutore are un 

procent de premii raportat la numărul de membri ai grupului-țintă din ciclul de 

practică anual care sunt în grupa sa de practică (de exemplu, pentru anul I acest 

procent este de 56,81% - 100 de premii/176 membri din grupul-țintă înscriși la 

practică). Repartizarea numărului de premii, potrivit procentului de mai sus, la 

nivelul fiecărei grupe de practică este următoarea: grupa 1 – 5 premii; grupa 3 - 5 

premii; grupa 5 – 6 premii; grupa 7 – 5 premii; grupa 9 – 7 premii; grupa 11 – 5 
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premii; grupa 13 – 5 premii; grupa 15 – 6 premii; grupa 17 – 5 premii; grupa 19 – 6 

premii; grupa 21 – 6 premii; grupa 23 – 6 premii; grupa 25 – 6 premii; grupa 27 – 5 

premii; grupa 29 – 5 premii; grupa 31 – 5 premii; grupa 33 – 6 premii; grupa 35 – 6 

premii. 

3. În cazul în care, în urma evaluării anuale a studenților din fiecare grupă de practică, 

există la nivelul unei grupe de practică două/mai multe persoane cu același punctaj 

și în legătură cu care trebuie să se decidă cui i se alocă premiul, vor interveni drept 

criterii de departajare în această ordine: 1) media generală a anilor de studii din 

facultate; 2) implicarea în activitățile proiectului, stabilită de către tutore împreună 

cu partenerul/partenerii de practică unde studentul respectiv și-a desfășurat 

activitatea de practică. 

4. Nu se acordă  premii doar pentru participarea la orele de practică, fără 

elaborarea și susținerea publică a unui referat de practică de către student. În 

situația în care, la finalul evaluării, un tutore nu poate acorda toate premiile 

atribuite grupei sale de lucru (de exemplu, pentru lipsa unui număr suficient de 

referate de practică sau referate de calitate slabă), acestea se vor redistribui către 

ceilalți tutori de la aceeași specialitate care au un excedent de studenți care 

îndeplinesc criteriile de premiere față de numărul de locuri atribuit inițial.  

5. Este admisă opțiunea studentului de a nu primi niciun premiu, urmând ca în această 

situație premiul să se acorde studentului din grupa respectivă cu următorul punctaj. 

6. Coordonatorii de stagii practice vor elabora clasamentele pe criteriul strict al 

punctajelor studenților/tutore și le vor înainta Responsabilului grup-țintă și 

parteneri de practică. 

7. Studenții selectați pentru premiere sunt rugați să depună Responsabilului grup-țintă 

și parteneri de practică o copie după CI și codul IBAN al contului personal unde 

doresc să li se vireze premiul. Lipsa acestor documente face imposibilă acordarea 

premiului. 


