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REGULAMENT PRIVIND EFECTUAREA
STAGIULUI DE PRACTICĂ STUDENŢEASCĂ
Stagiul de practică este o etapă esenţială în formarea profesională a studenţilor Facultăţii de
Ştiinţe Exacte şi Inginereşti din Universitatea Hyperion. Ea permite studentilor să se familiarizeze cu
universul profesional şi să aplice cunoştinţele acumulate. Următoarele informaţii ajută în obţinerea
unei tranziţii reuşite de la stadiul de student la cel de profesionist remunerat. Urmând aceste
instrucţiunile acestui regulament, studenţi ar trebui să se descurce excelent nu numai în parcurgerea cu
succes a stagiului de practică, ci şi în carieră.
Prezentul regulament se adresează direct studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
din Universitatea Hyperion, în special programului de studiu Automatică şi Informatică Aplicată.

Elemente fundamentale
Stagiul de practică are la bază o convenţie de practică care stabilește modul de organizare și
desfășurare a stagiului de practică în vederea consolidării și completării cunoștințelor
teoretice, cunoașterii directe a problemelor activității practice din domeniul de specializare,
precum și a dobândirii abilităților necesare în viitoarea profesie.
Convenţia de practică trebuie să defineasca foarte clar elementele fundemantale pentru buna
desfăşurare a activităţii de practică ân strânsă corelaţie cu prezentul regulament.
Conevnţia de practică va stipula următoarele elemente:
■ Art. 1 Obiectul convenţiei de practică
■ Art. 2 Statutul practicantului. Durata și perioada stagiului de practică
■ Art. 3 Nominalizarea studentului practicant
■ Art. 4 Confidențialitate – Relații umane
■ Art. 5 Responsabilitățile studentului practicant
■ Art. 6 Drepturile studentului practicant
■ Art. 7 Responsabilitățile partenerului de practică
■ Art. 8 Responsabilitățile organizatorului de practică
■ Art. 9 Prevederi finale

A. Reguli generale:
1.

Înainte de alegerea centrului de practică informaţi-vă cu privire la profilul acestuia,
perspectivele dezvoltării profesionale pe care vi le oferă, corespondenţa sa cu aşteptările
voastre.

2. În centrul de practică trebuie să vă comportaţi ca un salariat potenţial. Persoanele pe care le
veţi întâlni cu ocazia unui stagiu vor constitui viitoarea voastră reţea profesională. Depinde de
voi să o faceţi să prindă viaţă!
3. Corelaţi teoria cu practica - aplicaţi cunoştinţele acumulate în sala de curs la mediul de lucru,
lumea "reală".
4.

Pregătiţi un CV detaliat pentru debutul stagiului de practică, pentru a-i orienta pe tutori în
privinţa competenţelor şi talentelor voastre şi a-i ajuta la repartizarea diferitelor sarcini de
lucru.

5. Obţineţi o imagine completă şi realistă asupra culturii şi aşteptărilor centrului de practică.
6.

Nu întârziaţi la programul de practică convenit. Nu părăsiţi locul de muncă în timpul orelor de
practică fără permisiune.

7. Îmbrăcaţi-vă adecvat.
8. Învăţaţi şi îmbunătăţiţi abilităţile de comunicare care nu sunt disponibile în sălile de curs sau
în manuale, cum ar fi: munca în echipă, abilităţi interpersonale, abilităţi de relaţionare şi de
prezentare.
9. Câştigaţi experienţă în aptitudinile legate de căutarea unui loc de muncă, cum ar fi pregătirea
CV-ului, a scrisorii de intenţie şi a interviului
10. Dobândiţi informaţii cu privire la oportunităţile unei cariere şi ale unui loc de muncă
permanent.
11. Dezvoltaţi şi demonstraţi o etică a muncii solidă. Abţineţi-vă de la activităţi lipsite de etică sau
ilegale.
12. Fiţi politicoşi. Trataţi toţi angajaţii cu respect. Evitaţi actele de nesupunere.
13. Nu utilizaţi resursele companiei (telefon, calculator, consumabile, etc.) pentru uz personal, cu
excepţia cazului în care vi s-a dat permisiunea expresă în acest sens.
14. Respectaţi Regulamentul de ordine interioară al centrului de practică şi normele de securitate
aplicabile în organizaţie.
15. Cereţi sprijinul tutorelui de practică ori de câte ori simţiţi nevoia;
16. Notarea. Participarea la programul de practică presupune aderarea la aceleaşi standardele
academice ca şi cursurile convenţionale. Imposibilitatea de a respecta îndrumările tutorelui şi
ale coordonatorului de practică va avea probabil ca rezultat un calificativ nesatisfăcător.
Retragerea din stagiu, înainte de finalizare, va avea ca rezultat nepromovarea examenului.
17. La sfârşitul stagiului de practică nu trebuie să uitaţi:
-

să transmiteţi raportul de stagiu de practică la universitate (către coordonatorul de
practică) şi la centrul de practică (către tutorele de practică);
să participaţi la evaluarea calităţii stagiului prin completarea fişei de evaluare;

-

să mulţumiţi tuturor celor care v-au ajutat în cercetarea voastră pe parcursul stagiului de
practică.

18. Dacă ţi-a plăcut practica în cadrul acelei organizaţii şi dispui de timp, nu ezita să ceri
permisiunea de a rămâne în continuare sub formă de voluntariat;
19. Implicarea cu consecvenţă pe parcursul practicii de specialitate este deosebit de importantă;
20. Practica îmbină şcoala cu un loc de muncă. Ambele trebuie tratate cu seriozitate; 21/ Practica
este o bună ocazie să vă identificaţi oportunităţile de carieră. Nota obţinută nu este singurul
aspect care contează.

B. Reguli de bază pentru efectuarea stagiului de practică:
1.

Stabiliţi obiective personale. Trebuie să vă petreceţi ceva timp înainte de a începe stagiul pentru a
stabili obiectivele pe care doriţi să le atingeţi, pentru a vă decide cu privire la sfera profesională în
care doriţi să vă specializaţi, la ce noi competenţe doriţi să dobândiţi, sau plănuind construirea
reţelei. Oricare ar fi obiectivele voastre, veţi simţi un sentiment de împlinire mai puternic odată ce
le atingeţi. Sugestie: Stabilirea de obiective nerealiste ar putea face chiar şi un stagiu reuşit să
pară nesatisfăcător, aşa că asiguraţi-vă că obiectivele voastre sunt realiste şi realizabile în timpul
stagiului.

2.

Ţineţi un calendar, jurnal sau planificator zilnic pentru a urmări activităţile de lucru, proiectele
sau alte sarcini, pentru uz personal şi referinţe viitoare.

3.

Gestionaţi-vă timpul la locul de muncă. Stabiliţi priorităţi, faceţi eforturi suplimentare şi fiţi
întreprinzător, aveţi iniţiativă. Oferiţi-vă în mod voluntar pentru a-i ajuta pe alţii. Cooperaţi şi
participaţi la proiecte noi. Contribuiţi la discuţii.

4.

Stabiliţi întâlniri regulate cu coordonatorul de practică. Asiguraţi-vă că aveţi întâlniri regulate cu
ocazia cărora puteţi împărtăşi experienţele şi lecţiile învăţate - atât bune, cât şi rele - şi totodată
daţi şi rapoarte de progres. Sugestie: În timp ce doriţi să-l ţineţi pe coordonator la curent cu
realizările voastre, nu uitaţi să fiţi şi un bun ascultător şi să învăţaţi cât mai multe în timpul
acestor întâlniri.

5.

Ascultaţi şi urmaţi instrucţiunile. Ascultaţi cu atenţie şi luaţi notiţe. Cereţi lămuriri dacă unele
aspecte vă sunt neclare.

6.

Urmaţi întocmai până la finalizare, orice proiect care vă este atribuit. În cazul în care constataţi că
proiectul atribuit va fi întârziat din motive independente de voinţa dumneavoastră, informaţi
imediat tutorele sau coordonatorul de practică. Asiguraţi-vă că declaraţi doar fapte - nu veniţi cu
scuze. Prezentarea faptelor ar putea duce la o revizuire a termenelor sau asistenţă suplimentară
pentru a respecta termenul final.

7.

Abordaţi toate sarcinile cu entuziasm şi o atitudine pozitivă. În aproape orice organizaţie, noul
angajat/stagiar va trebui să "îşi câştige meritele". Vi se vor da, fără îndoială, sarcini de lucru
rutiniere, dar cheia este să completaţi toate sarcinile de lucru cu acelaşi nivel de entuziasm şi
profesionalism.

8.

Evitaţi negativismul. Cel mai rapid mod de a "demola" un stagiar bun este adoptarea unei
atitudini negative. Aşadar, evitaţi să vă plângeţi, să fiţi nepoliticoşi, lipsiţi de respect faţă de
colaboratori, să sosiţi târziu, să plecaţi devreme, să nu respectaţi termenele, să aveţi o atitudine

arogantă, să purtaţi ţinute necorespunzătoare, să vă comportaţi neprofesionist, să păreţi inflexibil
etc.
9.

Nu pierdeţi nici o ocazie de a învăţa mai multe despre organizaţie. Profitaţi de orice oportunitate
pentru a participa la reuniunile organizaţiei, conferinţe şi
evenimente; participaţi la ateliere de instruire; şi citiţi toate materialele organizaţiei. Sugestie:
Întrunirile pot părea (şi de fapt să fie) plictisitoare, dar ele pot oferi adesea o bună ocazie de a vă
spori cunoştinţele, de a socializa, şi de a construi relaţii.

10. Sprijiniţi politicile organizaţiei. Fiţi fideli politicii organizaţiei, inclusiv normelor de siguranţă.
Dacă descoperiţi că o politică este în contradicţie cu valorile personale sau principiile voastre
morale, puteţi contacta coordonatorul de practică.
11. Obţineţi cât mai multă expunere. Fie că s-a luat sau nu hotărârea ca stagiarii să fie mutaţi, prin
rotaţie, între departamente, abordaţi sarcini noi, cunoaşteţi oameni din afara departamentului
dumneavoastră, şi participaţi la evenimentele sociale ale organizaţiei. Cu cât sunteţi mai expuşi la
idei noi şi oameni noi, cu atât veţi învăţa mai multe. Sugestie: Alăturându-vă, de exemplu, echipei
de softball a organizaţiei (sau altui grup informal), profitaţi de o mare oportunitate pentru a întâlni
oameni noi într-un mediu relaxat şi informal.
12. Demonstraţi loialitate. Toţi angajatorii observă şi apreciază loialitatea. Nu indicaţi punctele slabe
percepute ale angajatorului sau produselor/serviciilor, cu excepţia cazului în care vi se solicită
direct să discutaţi aceste probleme cu tutorele vostru.
13. Nu vă fie teamă să puneţi întrebări. Amintiţi-vă întotdeauna că un stagiu este o experienţă de
învăţare pentru voi. În timp ce angajatorul se aşteaptă să obţină un anumit nivel de muncă de la
voi, nu se aşteaptă nimeni să ştiţi totul. Cereţi sfaturi şi puneţi întrebări ori de câte ori vă
confruntaţi cu ceva care nu este familiar pentru voi. Fiţi deschişi către idei şi proceduri noi amintiţi-vă că nu ştiţi totul şi că profesorii voştri nu v-au învăţat totul. Sugestie: Oamenii
inteligenţi ştiu că într-adevăr nu există întrebări stupide, aşa că întrebaţi înainte de a acţiona.
14. Adaptaţi-vă. Nu opuneţi rezistenţă schimbării. Acomodaţi-vă la situaţii noi şi schimbaţi
priorităţile fără rezistenţă.
15. Preluaţi iniţiativa. Angajatorii adoră angajaţii care se aruncă cu capul înainte în rezolvarea
problemelor dificile şi care gândesc "outside the box" în găsirea de soluţii. Doar asiguraţi-vă că
lucraţi cu tutorele vostru, astfel încât să nu vă depăşiţi autoritatea - şi asiguraţi-vă că împărtăşiţi
succesele cu el. Sugestie: Există o linie fină între a lua iniţiativa şi a fi perceput ca un
"atotcunoscător", şi pentru stagiari, în special, cel mai bine este să greşiţi pe partea de precauţie.
16. Fiţi demni de încredere. Prezenţa şi punctualitatea consecvente sunt remarcate şi apreciate de
către conducere. Setaţi-vă alarma devreme, pentru a evita traficul, obstacolele la găsirea unui loc
de parcare şi alte evenimente care pot cauza întârzieri. Este mai bine să ajungeţi mai devreme
decât să riscaţi să fiţi în întârziere.
17. Găsiţi-vă un mentor. Un mentor este cineva de la un nivel superior din organizaţie care se
îngrijeşte de voi şi se asigură că învăţaţi ce trebuie să ştiţi şi că vă îndepliniţi misiunile. Un
mentor vă poate de asemenea proteja de politicile birourilor şi poate fi o placă de rezonanţă pentru
a discuta idei, pune întrebări, etc. Sugestie: Tutorele dvs. ar putea fi mentorul, dar ar putea fi, de
asemenea, o altă persoană din cadrul organizaţiei.
18. Creaţi-vă reţele sociale. Unul din instrumentele cheie în job-hunting este utilizarea reţelei sociale
proprii pentru a găsi următorul pas în cariera dumneavoastră, fie el un alt stagiu sau un loc de

muncă după absolvire. Construiţi-vă relaţii profesionale cu tutorele şi alte persoane din
organizaţie. Aceste persoane sunt, de asemenea, o sursă bună pentru a obţine alte sfaturi şi ponturi
legate de vânătoarea de locuri de muncă pe baza anilor lor de experienţă. Sugestie: Chiar dacă
aveţi o experienţă neplăcută în timpul stagiului, nu ardeţi toate punţile în urma voastră, deoarece
nu ştiţi niciodată când totul se poate întoarce împotriva voastră. Întotdeauna despărţiţi-vă în
termeni buni.
19. Plecaţi cu realizări palpabile. Unul dintre obiectivele dvs. în acest stagiu este să obţineţi rezultate
palpabile - atât pentru CV-ul vostru, cât şi pentru portofoliul carierei. Poate că aţi realizat o
broşură, aţi computerizat un sistem de inventariere, aţi organizat o conferinţă de vânzări, v-aţi
întâlnit cu clienţii, aţi depistat tendinţele industriei, etc. Sugestie: Redactarea la zi a unui jurnal vă
poate ajuta să vă amintiţi toate lucrurile pe care le-aţi realizat pe durata stagiului de practică.
20. Distraţi-vă. Majoritatea stagiilor sunt experienţe extraordinare, aşa că aveţi grijă să vă şi distraţi în
timp ce lucraţi şi învăţaţi. Nu fiţi atât de tensionaţi încât să fiţi percepuţi ca ceea ce nu sunteţi.
Sugestie: Asiguraţi-vă totuşi că nu exageraţi cu distracţia.

C. Reguli pentru coordonatorii de practică
1.

Iată câteva dintre calităţile şi competenţele necesare unui coordonator de practică:
- calităţi de leadership bazate pe principii personale;
- capacitatea de a servi drept model pentru tineri;
- încrederea în capacităţile tinerilor;
- capacitatea de a elimina barierele care împiedică tinerii de a acţiona personal;
- autenticitate;
- flexibilitate;
- autoperfecţionare;
- capacitatea de a transfera puterea la participanţi fără a se simţi ameninţat;
- puterea de a fi în acelaşi timp prieten şi consilier;
- disponibilitatea de a lucra multe ore potrivit unui program variat;
- simţul umorului;
- seriozitate;
- abilitatea de a vorbi cu studenţii mai degrabă de la persoană la persoană, decât de la adult
la copil;
- creativitate;
- capacitatea de a asculta cu atenţie;
- deschiderea către critică;
- capacitatea de a ajuta grupul să găsească soluţii la probleme din care toată lumea să aibă
de câştigat.

2. Una din funcţiile cele mai importante în coordonare este de a vă asigura că se iau în considerare
nevoile studenţilor stagiari în toate etapele proiectului. Printre aceste nevoi, trebuie să se includă
următoarele:
- respect faţă de diferenţele culturale şi individuale;
- preocupare pentru alţii;
- oportunităţi de a participa activ;
- posibilitatea de a face alegeri şi de a-şi asuma responsabilităţi;
- securitate.
3.

Succesul dumneavoastră este strâns legat de succesul proiectului. Trebuie aşadar să acceptaţi rolul de
mentor sau model de imitat.

4. Cele mai importante condiţii pentru construirea unor relaţii pozitive cu tinerii sunt să credeţi în
abilităţile lor şi să îi respectaţi. Comunicaţi cu studenţii pe care îi aveţi în subordine, încercaţi să-i
apropiaţi cât mai mult de dumneavoastră, daţi-le curajul să îşi exprime opiniile în ceea ce priveşte
practica lor, şi încercaţi să le oferiţi condiţii cât mai bune pe perioada practicii.
5. În calitate de coordonator al practicii, trebuie să pregătiţi studenţii pentru elaborarea unui proiect
profesional cunoscând funcţiile şi posturile pe care ar putea să le ocupe într-o organizaţie;
6. Proiectul profesional realizat în cadrul stagiului de practică trebuie să permită studenţilor punerea în
practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul cursurilor şi să faciliteze trecerea de la
învăţământul superior la practica din organizaţii; înainte de începerea stagiului de practică trebuie să
vă asiguraţi că studenţii au înţeles obiectivele şi conţinutul practicii.
7. Asiguraţi-vă că monitorizarea şi evaluarea stagiului sunt prevăzute şi realizate. Este recomandată
prezenţa activă a dumneavoastră la centrele de practică pentru a face o monitorizare reală a derulării
stagiului.
8. Păstraţi legătura cu tutorii de practică din organizaţii pentru a rezolva împreună problemele apărute.
9. În calitate de coordonator, încurajaţi stagiarii să-şi găsească mentori în interiorul centrului de practică.
Mentorii pot fi utili în proiect din mai multe motive. În primul rând, ei pot lucra ca ghizi pentru
studenţi. Apoi, ei pot oferi expertiză tehnică şi sprijin pentru tineri.
10. Mentorii trebuie să fie aleşi de către tineri, nu de către coordonatorul de practică. Responsabilităţile lor
sunt stabilite în detaliu. Ei trebuie să fie disponibili pentru o perioadă de timp mai îndelungată pentru a
lucra eficient în dezvoltarea stagiarilor.
11. Încurajaţi studenţii să dezvolte propria reţea de contacte în domeniul organizaţiei. Parte din experienţa
de stagiu constă în a căuta oportunităţi şi a iniţia contacte cu potenţiali angajatori.
12. Sunteţi garantul relaţiei dintre obiectivele curiculei de învăţământ şi cele ale stagi ului.
13. Asiguraţi-vă că fiecare document ataşat dosarului nu este o întâmplare, pentru ca dosarul să fie cât mai
gros, ci să dea detalii când şi pentru ce a fost nevoie de el;
14. Comunicarea cu studenţii este importantă pentru a vedea care sunt aşteptările acestora şi beneficiile pe
care le poate aduce stagiul de practică pentru ei;
15. Evaluarea trebuie să fie obiectivă şi personalizată. Chiar dacă fişa de evaluare este aceeaşi, studenţii
sunt diferiţi. Nici practica şi nici evaluarea nu trebuie privite ca un demers administrativ. Ele trebuie să
fie un proces constructiv.

D. Reguli pentru tutori
1. Centrul de practică trebuie să întâmpine cu bucurie oportunitatea de a previzualiza studenţii care
se vor integra în câmpul muncii după absolvire. Stagiarii pot fi văzuţi ca o sursă de talent ce poate
fi folosită în timpul vârfurilor de sezon, atunci când cererea de muncă este mare, sau pentru a
completa posturi temporar vacante.
2. Încercaţi să daţi fiecărui student posibilitatea de a investiga domeniile de care este interesat.
3. Odată acceptat ca stagiar, studentul va completa documentele cerute de centrul de practică
(Contract de îndrumare/colaborare, Acord de confidenţialitate, etc.) sub îndrumarea tutorelui,
pentru a perfecta participarea la programul de stagiu în centrul de practică.
4. Recomandaţi studenţilor menţinerea prezenţei impusă în curiculă şi afişarea unei atitudini
profesionale. Dacă vor fi absenţi, va trebui să vă informeze în timp util.
5. Pe perioada stagiului ajutaţi studentul să cunoască mai bine activitatea organizaţiei şi să-şi
elaboreze proiectul profesional.
6. Păstraţi legătura cu coordonatorul de practică din Universitate şi comunicaţi-i imediat problemele
apărute.
7. Centrul de practică trebuie să fie de acord să ofere o gamă largă de sarcini de lucru care includ
diferite aspecte ale activităţii companiei. Sarcinile alocate ar trebui să fie proporţionale cu
competenţele şi talentele stagiarului.
8. Gestionarea timpului de lucru în comun, în mod obligatoriu scurt, cu scopul de a avea timp pentru
abordarea problematicilor de fond fără a se pierde în prea multe detalii.
9. Lucrul cu o scală a timpului dublă, aceea a perspectivelor pe termen scurt şi termen lung, prin
alocarea de sarcini de lucru punctuale, cu un grad scăzut de dificultate, uşor de învăţat, combinate
cu experienţe de lucru complexe, a căror însuşire necesită parcurgerea mai multor stadii şi
căpătarea de experienţă, studentul neputând fi format complet în timpul săptămânilor de practică.
Stagiul de practică face obiectul unei evaluări care rezultă din dubla apreciere a coordonatorului de
practică şi a dumneavoastră. Acordaţi atenţia cuvenită acestei activităţi.
Pregătirea sosirii stagiarului
1. Obţineţi în prealabil, din partea superiorilor dumneavoastră, mijloacele (materiale, timp,
susţinere) necesare acestei duble misiuni :
- de a transmite o meserie
- de a facilita integrarea în mediul profesional.
2. Dezvoltaţi relaţii eficiente cu universitatea şi cu coordonatorul: înţelegeţi cât mai bine
aşteptările şi contextul pedagogic al stagiului.
3. Fiţi purtător al unor principii etice de instruire : siguranţă , respect , loialitate , competenţă,
calitate.
4. Cunoaşteţi condiţiile de reuşită ale unei acţiuni de instruire: a vrea , a putea , a şti.
5. Planificaţi ansamblul stagiului în cadrul întreprinderii.

Crearea condiţiilor de practică
1.Stabiliţi o relaţie de apropiere cu stagiarul dumneavoastră, favorizaţi o comunicare spontană:
- prezentaţi-vă, faceţi cunoştinţă;
- depăşiţi blocajele emoţionale găsind repere comune (din sport, muzică, filme) dincolo de
diferenţe (vârstă, cunoştinţe, limbaj, cultură);
- verificaţi adeziunea stagiarului dumneavoastră la obiectivele şi conţinutul stagiului
discutând despre Proiectul său Profesional.
2.Prezentaţi-i întreprinderea printr-o vizită, explicaţi-i rolul şi modul de funcţionare a Serviciului sau a
Departamentului în care îşi va efectua stagiul, prezentaţi -i colegii şi ajutaţi-i să se cunoască.
3.Explicaţi-i prin ce va fi stagiul benefic pentru întreprindere.
4.Explicaţi-i cum va fi evaluat stagiul.
5.Facilitaţi contactele necesare prezentându-l viitorilor săi interlocutori.
6.Ghidaţi stagiarul pentru a găsi calea de mijloc între rezervă şi locvacitate, poziţii ce riscă în aceeaşi
măsură să îl marginalizeze.
Acompaniere şi instruirea stagiarului
Arătaţi-vă disponibil şi deschis faţă de întrebările stagiarului şi faţă de satisfacerea motivaţiilor lui,
oferiţi-i explicaţiile şi instrumentele necesare.
Urmăriţi tipul de raport, deci de misiune, care îi este cerut stagiarului de către universitatea sa: raport
legat de experienţă sau muncă tehnică concretă, eventual efectuată în echipă într-un proces real definit
în cadrul întreprinderii.
Oferirea de susţinere stagiarului înseamnă încurajarea reuşitei sale. Nu înseamnă nici sa îi faceţi
treaba, nici sa îl lăsaţi fără nici un sprijin, ci să îl ajutaţi :
a) să definească problema :
■ să analizeze o disfuncţie
■ să verifice o ipoteză
■ să aleagă între mai multe soluţii
■ să găsească mijloacele de a atinge un obiectiv
■ să confirme pertinenţa unei soluţii
■ să prevadă consecinţele unei schimbări
■ să studieze sau să realizeze o parte a unui proiect mai vast, coroborat cu alte
servicii.
b) să adune informaţii: documentare, persoane-sursă, observarea activităţii celor din jur.
c) să analizeze informaţia:
■ să dea dovadă de discernământ; să facă diferenţa între sentiment, opinie,
mărturie, faptă, fără a pierde din vedere problema ce trebuie rezolvată şi
complexitatea situaţiilor reale;
■ să verifice validitatea informaţiilor şi să le ierarhizeze;
■ să ţină cont de rezistenţa la schimbare.

d) să prezinte concluzii argumentate cu nuanţele lor şi cu realism: să prevadă mijloace şi un calendar
compatibile cu întreprinderea şi cu cultura sa.
Luaţi în considerare eventualele dificultăţi personale ale stagiarului.
Transmiterea cunoştinţelor dumneavoastră
Puneţi-vă în ordine cunoştinţele pentru a le transmite mai uşor stagiarului:
- faceţi inventarul activităţilor din una din zilele dumneavoastră tipice şi al
competenţelor pe care le-aţi pus în practică (cunoştinţe, aptitudini, trucuri,
intuiţii);
- analizaţi-le;
- clasaţi-le;
- faceţi-le uşor de memorat şi de transferat scoţând în evidenţă: asemănări şi diferenţe.
Faceţi acelaşi lucru cu stagiarul dumneavoastră, pentru a porni de la ceea ce ştie deja.
Fiţi explicit în ceea ce priveşte rezultatul ce trebuie atins, situaţi problema în contextul ei, procedaţi pe
etape.
Analizaţi incidentele şi eşecurile survenite pe parcurs:
- ceea ce s-a întâmplat;
- cauzele şi consecinţele;
- propuneţi remedii şi soluţii;
- puneţi la punct planul de acţiune şi criteriile de urmărire a acestui plan.
Fiţi spontan şi încurajaţi stagiarul către o atitudine activă: o puneţi-i întrebări;
- invitaţi-l să reformuleze în propriul său limbaj, pornind de la propriile sale sinteze;
- prezentaţi-i sinteze parţiale şi finale.

Depăşirea celor mai curente dificultăţi.
Străduiţi-vă ca producţia şi instruirea să meargă mână în mână:
o ţineţi cont de urgenţe, de termene limită, de mize, de stres, o fără a ceda, totuşi, tentaţiei de
a limita stagiarul la sarcini lipsite de risc, dar şi de interes, care îl vor demotiva.
Menţineţi relaţii cât mai bune cu universitatea:
o nu supraestimaţi profesorii, dar nici nu-i subestimaţi;
o intraţi în jocul stagiului recunoscându-vă propriile limite şi, de la caz la caz,
pe cele ale stagiarului (credibilitatea dumneavoastră este în joc); o aplanaţi
diferendele.
Întreţineţi motivaţia stagiarului arătându-i consideraţie şi empatie, responsabilizându-l şi fiindu-i
exemplu:
o ascultaţi, mulţumiţi, felicitaţi, încurajaţi; o repuneţi-vă pe dumneavoastră în discuţie dacă
este cazul; o ajutaţi-l pe stagiarul dumneavoastră să îşi traseze Proiectul Profesional, făcând
o triere între ceea ce este de dorit, posibil şi utopic, trecând de la meseria ideală la meseria

reală; o explicaţi-i fazele oricărui proces de învăţare, care implică momente în care avem
impresia că regresăm.

Evaluarea stagiului şi a stagiarului.
Aceasta înseamnă că sunteţi garantul seriozităţii stagiului, al reputaţiei întreprinderii şi al propriei
dumneavoastră calităţi de tutore.
■ Favorizaţi un schimb verbal faţă în faţă cu stagiarul, permiţându-i să înţeleagă motivele reuşitei, ale
reuşitei parţiale, sau ale eşecului stagiului său.
Arătaţi-i stagiarului concluzia pe care o trageţi în urma stagiului său în ceea ce priveşte
comportamentul, aptitudinile, implicarea, dobândirea unor noi calităţi şi abilităţi, dar şi în termeni
de dezvoltare personală.
Recomandări preliminare adresate coordonatorilor, tutorilor şi studenţilor în vederea bunei desfăşurări
a stagiului
Pornim de la ipoteza că au fost întreprinse toate demersurile prealabile la toate nivelurile:
■ însărcinat cu dezvoltarea economică şi socială a ţării, guvernul s-a angajat într-o politică ce
favorizează înlocuirea generaţiilor îmbătrânite cu tineri bine instruiţi şi pregătiţi pentru a intra
în viaţa activă. Această politică se înscrie pe linia unui demers european şi răspunde
provocărilor lansate privind mondializarea şi accelerarea evoluţiilor societăţii cognitive, care
ameninţă să împingă Europa peste cel mult două generaţii într-o poziţie din ce în ce mai
marginalizată de către Statele Unite şi ţările emergente, în frunte cu China.
■ Purtătoare a unei strategii de dezvoltare şi preocupată de viitorul absolvenţilor ei, cât şi de
buna lor inserţie profesională, universitatea a introdus în programul său academic stagii
obligatorii, evaluate prin examen. În consecinţă, ea s-a angajat împreună cu ansamblul
organizaţiilor profesionale într-un parteneriat bazat pe încredere reciprocă ce garantează
studenţilor ei o primire de calitate, conform unui caiet de sarcini pedagogice şi unei convenţiitip concepute de comun acord.
Acest demers 'win-win' (câştigător-câştigător) îi permite universităţii să îmbunătăţească condiţiile de
inserţie a studenţilor, deci să îşi sporească prestanţa, inclusiv la nivel internaţional, asigurându-se în
acelaşi timp că profesorii se menţin la curent cu realitatea profesională. În mod simultan, acest demers
îi permite întreprinderii să recruteze dintr-un rezervor prestigios viitori colaboratori instruiţi în ceea ce
priveşte tehnologiile şi metodologiile cele mai recente, pe care îi va putea testa fără nici un risc.
Pe teren, fiecare este convins că succesul sau eşecul stagiului (un stagiu nereuşit poate, la rândul lui, să
servească drept test pentru Proiectul Profesional în această accepţiune, stagiul ratat se va dovedi în
acelaşi timp un stagiu reuşit) este dat de relaţia dintre persoane, ea însăşi dependentă în mare parte de
relaţia dintre organismele implicate. De fapt, stagiarul va învăţa astfel că un anumit tip de
întreprindere nu se potriveşte cu profilul lui.

