
 

POCU 130631 Practică pentru o dezvoltare durabilă  

 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ  
COMPETIȚIA PROFESIONALĂ cu acordare de premii 

 
I. Modalitatea de înscriere a studenților la conferința științifică și la  competiția cu premii 
Fiecare student din grupul țintă al proiectului, care a participat și a finalizat stagiul de 
practică organizat în cadrul proiectului este eligibil să se înscrie la competiţia profesională 
prin depunerea documentelor conform calendarului stabilit. 
 
II. Proiectul de practică 
Proiectul de practică depus pentru competiția profesională va avea o tematică stabilită 
împreună cu responsabilul și tutorele de practică. Acesta va fi elaborat în limba română, 
trebuie sa aibă minim 5 pagini și să conţină următoarele capitole: 

1. Introducere în tematica proiectului 
2. Descrierea activității desfășurate pe durata stagiului de practică cu prezentarea în 

detaliu a unei activități în care studentul a avut cea mai mare implicare  
3. Concluzii și perspective 
4. Referințe bibliografice 
 

III. Susținerea/prezentarea proiectelor elaborate de către studenți va avea loc în cadrul unei 
conferințe online în data de 2.06.2021, pe platforma MS Teams, in clasa POCU130631 
FCIC – Practica DD - studenti. Studenții vor trebui să realizeze o prezentarea a proiectului 
în limba romînă, în format .ppt, .pptx sau similar care va trebui să reflecte ideile generale 
din proiectul elaborat.  
Susținerea proiectului în cadrul conferinței se va încadra în maxim 15 minute și va fi 
urmată de o sesiune de întrebări, cu o durată de aproximativ 5 minute. 

 
IV. Criterii de evaluare în vederea acordării de premii 

1. proiectul de practică:  
i. conținutul proiectului de practică: cu o pondere de 30% din nota finală 

ii. prezentarea proiectului de practică în cadrul conferinței organizate în cadrul 
prezentului proiect: cu o pondere de 40% din nota finală 

2. nota obținută de student la finalul stagiului de practică: cu o pondere de 30 % din 
nota finală (pe baza raportului de evaluare a studentului elaborat de către 
responsabilul de practică)  

3. criteriu de departajare: nota acordată conținutului proiectului de practică. 
 

. 

 
Termenul de depunere a contestațiilor de către studenți este de 48 de ore de la 
publicarea/postarea listelor, iar termenul de soluționare a contestațiilor este de 48 de ore de 
la expirarea termenului de primire a contestațiilor. Obiectul contestaţiei poate fi exclusiv 
nota acordată proiectului scris. În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
soluționare a contestațiilor, studenții care se regăsesc pe lista celor care urmează să 
primească premii vor transmite un document emis de bancă (extras de cont) din care să 
reiasă contul IBAN în care urmează să fie virat premiul. Studentul trebuie să fie titularul 
contului.  


