
PRECIZĂRI 

PRIVIND EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII 

DE LA FORMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ”CU FRECVENȚĂ REDUSĂ” 

ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ”LA DISTANȚĂ” 

  

În conformitate cu Hotărârea Senatului Universitar nr.5243737 din data de 

31.01.2018, începând cu stagiul de practică februarie-martie 2018 evaluarea/notarea 

studenților de la formele de învățământ ”cu frecvență redusă” și învățământ ”la 

distanță” se va realiza pe baza următoarelor documente: 

- Fișa de evaluare (Anexa nr.1);  

- Raport individual (Anexa nr.2);  

- Speță din activitatea desfășurată.  

Este obligatorie prezentarea acestor documente în vederea evaluării. 

 La întocmirea documentelor respective se va ține cont de următoarele aspecte: 

 -din formularele menționate (Anexele nr.1 și nr.2) trebuie să reiasă un număr 

de minim 160 de ore de stagiu;  

 -stagiul de practică se va desfășura în conformitate cu structura anului 

universitar;  

-persoana care întocmește Fișa de evaluare nu trebuie să fie în subordinea 

cadrului evaluat; 

 -nota propusă se va acorda fără zecimale; 

 -Fișa de evaluare (Anexa nr.1) va primi număr de înregistrare de la 

secretariatul structurii/instituției.  

Toate formularele și spețele se vor depune la sediul Centrului pentru Învățământ 

cu Frecvență Redusă și Învățământ la Distanță în maxim 30 de zile de la încheierea 

stagiului de practică. 



FIȘĂ DE EVALUARE
a studenților de la forma de învățământ IFR/ID

care desfășoară stagiul de practică 

__
Forma de învățământ ___
Perioada stagiului de practică __/__/____ - __/__/____ 

Foarte bine
(9-10)

Bine
(7-8) (5-6)

Necorespunz tor

(1-4)

1.2 Res

2.3 In

III. Cunoa terea mediului organiza ional

în care se desfășoară 
stagiul de practică

/ domeniul

le

lare a cunoştinţelor practice și 
performanța în muncă

CALIFICATIV FINAL 

NOTĂ FINALĂ PROPUSĂ (fără zecimale): ____ (__________)

_________________________________________ 
_________________________________________ (instituția) 
Nr._________ din __/__/_____

Foarte bine
(9-10)

Bine
(7-8) (5-6)

Necorespunz tor

(1-4)

Foarte bine
(9-10)

Bine
(7-8) (5-6)

Necorespunz tor

(1-4)

Foarte bine
(9-10)

Bine
(7-8) (5-6)

Necorespunz tor

(1-4)

Foarte bine
(9-10)

Bine
(7-8) (5-6)

Necorespunz tor

(1-4)

Foarte bine
(9-10)

Bine
(7-8) (5-6)

Necorespunz tor

(1-4)



Anexa nr.2 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
ACADEMIA DE POLIȚIE ”ALEXANDRU IOAN CUZA” 
CENTRUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ 
 

RAPORT INDIVIDUAL DE PRACTICĂ 
PENTRU STUDENȚII DE FORMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ID/IFR 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE 
STUDENTULUI 

 

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 DURATA TOTALĂ A  
STAGIULUI DE 

PRACTICĂ  
(în ore) 

 ANUL 
DE 

STUDIU 

 

FACULTATEA 
 

INSTITUȚIA ÎN CARE  
S-A DESFĂȘURAT STAGIUL 

 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE 
A STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 

NUMELE TUTORELUI 
 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 
(min. 500 – max. 1000 de 

cuvinte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAȚII PERSONALE 
(impresii, sugestii şi 

recomandări, punctele tari şi 
slabe ale stagiului de practică) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data __/__/_____             Semnătura__________________ 


