METODOLOGIE PRIVIND PRACTICA STUDENŢILOR DOCTORANZI
ÎN CADRUL PROIECTULUI
„Excelența în cercetarea interdisciplinara doctorala si postdoctorala,
alternative de cariera prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA) ”,
CONTRACT POCU/380/6/13/125245 nr. 36482/23.05.2019

CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE
Art. 1.
(1) Studenţii doctoranzi bursieri, beneficiari ai „Excelența în cercetarea interdisciplinara
doctorala si postdoctorala, alternative de cariera prin inițiativa antreprenoriala
(EXCIA) ”, CONTRACT POCU/380/6/13/125245 nr. 36482/23.05.2019 pentru
îmbunătăţirea formării în domeniul antreprenoriatului vor desfășura stagii de practică pe
parcursul derulării proiectului.
(2) Participarea doctoranzilor la un stagiu de practică se realizează sub coordonarea
partenerului Institutul Naţional de Cercetări Economice.
(3) În stagiile de practică vor fi desfasurate actiuni care vor permite dezvoltarea competentelor
antreprenoriale in folosirea instrumentarului conceptual si a abilitatilor de demonstrare
epistemica a calitatii studiilor pentru fiecare membru al grupului ţintă, acestea având utilitate
interdisciplinara.
(4) Stagiile de practică se vor desfăşura la partenerul INCE si la parteneri din mediul activitatii
economice/sociale sau medicale reale, cum ar fi ASF.

(5) Participarea doctoranzilor la stagii de practică organizate în state membre ale Uniunii
Europene şi care sunt legate de obiectul cercetării se poate realiza până la momentul ieşirii
din grupul ţintă.
CAPITOLUL II

Dosarul de practică
Art. 2.

Indiferent de modalitatea in care va fi desfaşurată activitatea de practica (la un angajator,
sediul INCE, etc.) cercetătorii finanţaţi în proiect vor avea obligaţia de a întocmi un raport
de practică. Acesta are rolul unui registru in care sunt marcate informatii despre timpul
alocat activitatii de practica, şi va detalia efectiv activitatea derulata cu accent pe relevanta

stagiului efectuat in vederea atingerii obiectivelor asumate prin proiect. O parte
componentă distinctă a acestui raport o constitue dovada efectuarii stagilui de practica
oferita de către organizaţia care a gazduit realizarea activităţii. În mod optional, şi ţinând
cont de disponibilitatea coordonatorului activităţii de practică din organizaţia de destinaţie
puteţi solicita şi o caracterizare privind activitatea desfăşurată.
Raportul de practică trebuie să conţină următoarele informaţii:
1. Date DE IDENTIFICARE A CERCETĂTORULUI
Numele
Prenumele
Partenerul universitar tutelar
2. DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII DE PRACTICA
Perioada de desfăsurare: de la x.y.2020 pana la x.y.2020
Institutia in care s-a făcut practica de specialitate:
Adresa:
Îndrumător (la companie, date de identificare ale acestuia)...................,
3. Obiective ale stagiului de practică (trebuie detaliate în conţinutul proiectului de
practică):
- Cunoasterea institutiei unde se desfasoara stagiul de practica;
- Însusirea prevederilor legale pentru desfasurarea stagiului de practica;
- Desfasurarea activitatii de practica;
- Dezvoltarea abilitatilor de relationare (comunicare, lucru in echipa);
- Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiții de autonomie
restrânsă și asistență calificată;
- Adaptarea la mediul profesional;
- Dezvoltarea de competente atitudinale;
- Întocmire dosar de practica și elaborarea unui proiect profesional utilizând
metode și principii consacrate în domeniu;
- Competenţe antreprenoriale însuşite/îmbunătăţite

CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE
Art. 3.
(1) Prezenta metodologie a fost elaborată de echipele de management şi de implementare
a proiectului „Excelența în cercetarea interdisciplinara doctorala si postdoctorala,
alternative de cariera prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA) ”, CONTRACT
POCU/380/6/13/125245 nr. 36482/23.05.2019 pentru participarea doctoranzilor la stagii
de practică şi poate fi completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din
implementarea proiectului.
(2) Prevederile prezentei metodologii contrare legislaţiei în vigoare sunt nule de drept.

Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Mihai Daniel ROMAN

Dosarul de practică
1. Prezentarea generala a partenerului de practică;
a) Scurt istoric;
b) Structura acţionariatului şi forma de proprietate;
c) Prezentarea obiectului de activitate;
d) Structura organizatorică a firmei (structura personalului şi organigrama, regulamentele
interne, fişe de post, relaţii funcţionale în cadrul firmei, sistemul de comunicare al firmei)
2. Descrierea activităţii din stagiul de practica
Nr.c
rt.

Data

Activitatea desfasurata

1

Saptamana 1

Introducere in companie; protectia muncii, etc

2

Saptamana 2

Cunoasterea produselor companiei
etc

3. Analiza/studiu de caz – la alegere (în funcţie de activitatea dumneavoastră puteţi să expuneţi mai multe
analize)

-

analiza SWOT a unui produs al companiei sau al organizației financiare;
Analiza SWOT a companiei
Analiza concurentei pe piața pe care acționează organizația;
Studiu de caz – situatie reala, intalnita si rezolvata
Studiu de caz – analiza financiara

Studiu de caz – managementul resurselor umane
Analiza culturii organizaționale
Analiza guvernantei corporatiste
Responsabilitatea socială a organizației
Identificarea principalelor strategii de piața
Analiza formarii prețului
Sistemul decizional în organizație
Metode și mijloace de aplicare a legii concurenței în România
Evoluția creditului guvernamental și a creditului privat în organizația bancară
Realizarea unui plan de reorganizare pentru societatea la care ați făcut practica
Identificarea strategiilor economice urmate şi indicarea altora cu dovedirea
eficienţei
- Propuneri de dezvoltare şi/sau sustenabilitate a afacerii
-

