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PRACTICA
Ghidul studentului pentru
derularea stagiului

OPTIUNI

4 SCENARII

In functie de scenariu,
alege ce ti se pare mai

Iti poti alege felul in care

potrivit pentru tine.

vei derula stagiul de
practica, in functie de unul
din cele 4 scenarii in care
te afli.

TEME
Anumite scenarii si

PASII DE URMAT

optiunI implica alegerea
unor teme de practica.
Vezi aici care sunt.

Dupa ce ai decis ce traseu
urmezi, iata ce ai de facut

SOLUTIE
CE AI DE FACUT

Prezinți adeverința (de la
organizația unde ai făcut stagiul de practică) și
dosarul de practică la data
stabilită de secretariat, în sesiune.

ADEVERINTA DE PRACTICA

Poti solicita un model de adeverinta coordonatorului
de practica.

SCENARIUL I
Ai făcut stagiul de
practică înainte de
"lockdown"

DOSARUL DE PRACTICA

Formatul dosarului de practica este cel standard, pe
care de asemenea îl vei primi de la coordonatorul de
practica sau il poti descarca din
platforma resurse.snspa.ro

SOLUTIE
CE AI DE FACUT
1.

EFECTUEZI STAGIUL DE PRACTICA

2. Prezinți adeverința (de la
organizația unde ai făcut stagiul de practică) și dosarul
de practică la data
stabilită de secretariat, în sesiune.

ADEVERINTA DE PRACTICA

Poti solicita un model de adeverinta coordonatorului
de practica.

SCENARIUL II
Ai stabilit deja unde vei
face practica (online în
această perioadă sau
offline, după
lockdown).

DOSARUL DE PRACTICA

Formatul dosarului de practica este cel standard, pe
care de asemenea îl vei primi de la coordonatorul de
practica sau il poti descarca din
platforma resurse.snspa.ro

SOLUTIE
CE AI DE FACUT
Prezinți adeverința de la locul de muncă și dosarul de
practică la data stabilită de secretariat, în sesiune

Dacă ai propria firmă, prezinți adeverință sau
declarație pe propria răspundere și dosarul de
practică la data stabilită de secretariat, în sesiune

ADEVERINTA / DECLARATIE

Poti solicita un model coordonatorului de practica.
Acestea vor fi comunicate pe platforma
resurse.snspa.ro

DOSARUL DE PRACTICA

SCENARIUL III
Lucrezi

Formatul dosarului de practica este cel standard, pe
care de asemenea îl vei primi de la coordonatorul de
practica sau il poti descarca din
platforma resurse.snspa.ro

SCENARIUL IV

Nu lucrezi, nu ai
făcut stagiul de
practică

OPTIUNEA 1
MINI-CERCETARE

Faci o mini-cercetare pornind de la temele stabilite
de coordonatorul de practică.

MODALITATEA DE LUCRU

Poți lucra singur sau în grupe de 3-5 studenți.
Răspunsul (individual sau
colectiv) va avea max. 10 pagini.
Temele pentru cercetare sunt comunicate de
coordonatorul de practica pe
platforma resurse.snspa.ro

MODALITATE DE PREDARE

Predai cercetarea către
coordonatorul de practică, la data stabilită de
secretariat, în sesiune

OPTIUNEA 2
FCRP ONLINE
Alegi două teme (vezi pagina urmatoare) și un canal FCRP:
Youtube, Facebook, Instagram
Produci conținut pentru respectivul canal: video (max. 30
de secunde pentru Instagram, mai mult pentru Youtube),
vizual static sau audio (sau combinat), memă. Dacă ești la
masterat, poți produce conținut pentru pagina oficială de
Facebook a masteratului

MODALITATEA DE LUCRU

Lucrezi într-o grupă de 3-5
studenți

MODALITATE DE PREDARE

Se stabileste impreuna cu coordonatorul de practica

temele pentru FCRP online
T1
Cum lucreaza studentii in
echipe online

T2

T3

Cum discut bibliografia fara
interactiune fata in fata

Teambulding
online in grupa mea

Prezentați
într-un material cel puțin două
Prezentați într-un material modul

situații în care ați discutat la cursuri

de lucru actual, cum rezolvați

și seminarii bibliografia prin

temele de la cursuri și seminarii în

instrumente

echipe online, discutând despre

online și rezultatul discuțiilor.

Prezentați
într-un material cum ați realizat un
team-building online în grupa din
care faceți
parte, discutând activitățile și
rezultatul acestora

avantaje și despre soluții de
rezolvare a dificultăților
întâmpinate.

T4
Viata de student online vs
viata de licean online
Prezentați
într-un material diferențe și asemănări

T5
Adaptarea la FCRP ONLINE
Prezentați
într-un material etapele pe care le-

între viața de student în online față

ați parcurs pentru a vă adapta la

de viața unui licean în online (din

noua situație. Puteți să vă referiți la

fostul liceu sau din oricare alt liceu din

primele cursuri în online, la

țară).

interacțiunea cu profesorii sau la
rezolvarea temelor.

temele pentru FCRP online
T6
O zi din viata unui student
FCRP
care studiaza online
Prezentați

T7
In Love With Technnology –
sau cat de mult depinzi de
tehnologie acum

într-un material o zi din viața de
student FCRP, în noul context în

Prezentați

care cursurile se desfășoară în

într-un material rolul tehnologiei în

mediul online.

ceea ce privește cursurile online de
la FCRP.

ce fac daca aleg fcrp online?
PASUL 1
Îl anunț pe coordonatorul de
practică (prin șeful de grupă), până
pe 10 aprilie

PASUL 2
Îmi aleg o echipă

PASUL 3

Ne alegem împreună două teme din
cele 7 propuse.
PASUL 4
Realizăm conținutul și teamleaderul îl trimite către coordonatul
de practică, între 10 aprilie și 10
mai

PASUL 5

Primim feedback

PASUL 6

Dacă e nevoie, facen modificări

PASUL 7

Conținutul creat de noi apare pe
Youtube/Facebook/Instagram

PASUL 8
La
data stabilită de secretariat primim nota
pentru Practică

