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REGULAMENT 

de selecţie a studenţilor de la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 
în vederea înscrierii în proiectul cu titlul: 

 
„Programe complementare pentru fundamentarea unei decizii în alegerea rutei profesionale  de 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie (Pro Practica CFB)”, 
contract POSDRU/161/2.1/G/137240 

 
 

I. Introducere 

Obiectivul general al proiectului constă în oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională în 
vederea facilitării inserţiei studenţilor pe piaţa muncii, dublată de întărirea competenţelor practice prin 
intermediul stagiilor de practică.  
Obiectivele specifice ale programului sunt: 
- Oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională; 
- Imbunătăţirea calitaţii programelor de practică prevăzute în planul de învăţământ şi asigurarea de 

condiţii optime pentru studenţii înscrişi în program; 
- Creşterea gradului de integrare şi calificare a studenţilor din învăţământul universitar prin asigurarea 

portofoliului de activităţi practice în domeniul ştiinţelor aplicate, tehnologiilor avansate, a cercetării 
ştiinţifice şi a coordonării proiectelor de cercetare avansată utile mediului economic şi social; 

- Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor dintre universitate şi companii/instituţii şi organizaţii cu 
scopul facilitării tranziţiei de la mediul universitar la piaţa muncii; 

- Eficientizarea cooperării dintre mediul academic şi agenţii economici zonali. 
 

În programul de practică (2014-2015), vor fi incluşi un numar de 90 studenţi de la Facultatea de Chimie şi 
Inginerie Chimică, care vor fi selectaţi din numarul total de 130 studenţi care se vor înscrie în grupul țintă 
şi vor participa în cadrul programului de orientare şi consiliere profesională. 
 
Selecţia studenţilor în vederea înscrierii în programul de practică se face în funcţie de următoarele 
criterii: 

1. numărul de credite obținute în anul academic anterior; 
2. implicarea studentului în activităţi de cercetare. 

 
În cazul obţinerii de punctaje egale după evaluarea pe baza criteriilor de selecţie, studenţii se vor 
departaja după numarul de credite obţinute în sesiunea anterioară. 
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II. Criterii de selecţie 

Criteriile de selecţie şi punctajele care stau la baza selecţiei sunt următoarele: 

Nr. 
crt. 

Criteriul de evaluare Punctaje Observații 

1. Numărul de credite 
obținute în anul academic 
anterior*  

număr de credite = număr 
puncte 

Secretarul va ȋntocmi tabelul studenţilor 
din grupul ţintă cu numărul de credite 
obținute în anul academic anterior 

2. Implicarea în activităţi de 
cercetare  

10 p/activitate  Evaluarea se face după CV-ul de tip Europass 
depus de candidat, în care la rubricile Informații 
suplimentare sau Anexe se specifică tipul și felul 
activităţii (lucrări publicate, concurs studenţesc, 
conferinţă, sesiune de referate şi comunicări, 
temă de cercetare, implicarea într-un colectiv de 
cercetare, contract sau grant de cercetare, etc.) 

3. Rezultatele din sesiunea 
anterioară** (număr 
examene promovate din 
total examene) 

10 p – integralist 
5 p – o restanţă 
0 p – mai mult de o restanţă 

Secretarul va ȋntocmi tabelul studenţilor 
din grupul ţintă cu rezultatele din sesiunea 
anterioară 

* anul II 
* semestru 1 al anului III 
 

III. Metodologia de selecţie 

Selecţia studenţilor se realizează de către expertul de practică împreună cu responsabilul grup țintă și cu secretarul 
pe facultate.  Metodologia de selecţie va cuprinde următoarele etape: 

1. Pe baza criteriilor de selecţie, pentru fiecare student candidat se va intocmi o fişă de evaluare (Anexa 1) şi 
se va determina un punctaj total; 

2. Expertul de practică va ierarhiza studenţii pe baza punctajului total obţinut în urma aplicării criteriilor de 
selecţie; 

3. În cazul obţinerii de punctaje egale după evaluarea pe baza criteriilor, studenţii vor fi departajaţi ȋn funcţie 
de numărul de credite din sesiunea anterioară; 

4. Rezultatul final al selecţiei va fi o listă nominală cu studenții din grupul ţintă, aranjaţi în ordinea 
descrescătoare a punctajului total final; 

5. În urma ordonării şi selecţiei vor fi înscrişi în programul de practică un număr de studenţi egal cu numărul 
de locuri disponibile pentru practică ce revin facultăţii din cadrul programului în momentul respectiv; 

6. Lista finală (Anexa 2) va fi afişată la avizierul facultăţii şi pe pagina web a proiectului ProPractica. Termenul 
de depunere a contestaţiilor este de 48 de ore, iar soluţionarea lor de 24 de ore. 

Data,                                        Avizat,                                                                    Intocmit,  

 4 mai 2015                             Manager proiect,                                    Expert practică,  
                                 Conf. dr. Alexandru MARCU                        Conf. dr. ing. Sanda Andrada Măicăneanu 
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Anexa 1  
 
 

Fişă de evaluare 

în vederea selectării în proiectul cu titlul: 
 

„Programe complementare pentru fundamentarea unei decizii în alegerea rutei profesionale  de 
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie (Pro Practica CFB)”, 

contract POSDRU/161/2.1/G/137240 

 
 

Numele şi prenumele studentului:           
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică          
Specializarea:              

 
 
 

Nr. 
crt. 

Criteriul de evaluare Punctaj obţinut Observații 

1. Numărul de credite obținute în anul 
academic anterior 

  

2. Implicarea studenţilor în activităţi de 
cercetare  

  

3. Rezultatele din sesiunea anterioară (număr 
examene promovate din total examene) 

  

Total   

 
 
Criteriul de departajare: 

- numărul de credite din sesiunea anterioară    
 

 
Data,            
 
                                                      
Expert practică,                                                                                                          Secretar, 

Conf. dr. ing. Sanda Andrada Măicăneanu                                                          Ing. Ioana Cristea                                       
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Anexa 2  
 
 

Lista studenţilor  

studenţilor de la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 
selectaţi pentru a participa în proiectul cu titlul: 

 
„Programe complementare pentru fundamentarea unei decizii în alegerea rutei profesionale  de 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie (Pro Practica CFB)”, 
contract POSDRU/161/2.1/G/137240 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Punctaj Rezultat 

    

    

 

 

 

Data, 

 

Responsabil grup ţintă,                                   Expert practică,                                                          Secretar, 
Adriana Cervinschi                        Conf. dr. ing. Sanda Andrada Măicăneanu                    Ing. Ioana Cristea                                       
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