
 

 

 
 
 

NOTĂ  
privind criteriile şi modul de evaluare a eseurilor depuse pentru 

 concursul “Cele mai bune idei de îmbunătăţire a activităţii organizatorului de practică” 
  
 Eseurile depuse de către studenţii care au efectuat stagiul de practică în cadrul proiectului 
POSDRU/90/2.1/S/64176 – „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi” pentru concursul de 
identificare a celor mai bune idei de îmbunătăţire a activităţii organizatorului de practică au fost evaluate de 
comisii formate din cadre didactice care fac parte din echipa de implementare a proiectului. 
 Au fost evaluate numai eseurile studenţilor din grupul ţintă al proiectului care au promovat 
colocviul de practică. 
 
 Criteriile folsite pentru evaluarea eseurilor participanţilor la concursul pentru identificarea 
şi selectarea celor mai bune idei de îmbunătăţire a activităţii organizatorului de practică sunt: 

1) Nota obţinută la colocviul de practică – 10%; 
2) Originalitatea eseului transmis – 25%; 
3) Ideile care conferă studenţilor o îmbunatăţire a abilităţilor practice – 25%; 
4) Coerenţa propunerilor cuprinse în eseu – 10%; 
5) Fezabilitatea ideilor/ costurile implicite pentru aplicarea lor – 10%; 
6) Sustenabilitatea ideilor propuse/ nivelul de generalizare la nivelul organizatorului de 

practica – 20%. 
 

Pentru fiecare criteriu se acorda puncte de la 1 la 5. Clasamentul s-a întocmit în ordinea 
descrescătoare a mediei punctajelor obţinute şi a fost afişat pe site-ul proiectului si s-a trimis prin 
e-mail participantilor în proiect.  

Premiul I în valoare de 1850 lei impozabili se acordă pentru eseurile evaluate cu o medie a 
punctajului final mai mare sau egală cu 4,5 puncte, în limita a maximum 3% din numărul 
studenţilor care au promovat colocviul de practică. Premiul al II-lea (sub formă de cărţi) se acordă 
pentru eseurile care au obţinut medii ale punctajului final de minimum 4 puncte, în limita a 
maximum 6% din numărul studenţilor înscrişi. 

Studentii care doresc să conteste rezultatul clasamentului pot sa se adreseze Comisiei Centrale de 
Contestaţii, la nivel de management al proiectului. Contestaţiile se depun la sediul proiectului din 
Bucureşti, str. Italiana nr. 28 sau prin e-mail la adresa studentipracticieni@spiruharet.ro. 

 
 

Management. 
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